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 مقدمــة املرتجــم •

   , تفتقر املكتبة العربية إىل مراجع تُعنى بالطب النفيس حتديداً
أما يف االختصاصات الطبية األخر فاألمر خمتلف, إذ جتد 

وأمهات الكتب الطبية يف    الكثري من املراجع األساسية
ولعل عدم توفر كتب الطب النفيس العربية   .طبيةاملكتبات ال

يعود إىل قلة املهتمني هبذا االختصاص يف السابق واالنتشار 
يفرسِّ    وهذا ما. البطيء هلذا االختصاص يف العامل العريب

اخللط اخلطري بني الطب النفيس وعلم النفس والفلسفة يف 
الناس إذ أن أقلية من . أذهان الكثريين حتى املثقفني منهم

اختصاص طبي قائم بذاته وهو   تعرف أن الطب النفيس هو
إذ يستفيد . علم كباقي العلوم الطبية رغم متيّزه عنها مجيعاً 

 الطب النفيس من كافة العلوم الطبية ومن علم األحياء وعلم
االجتامع وعلم الظواهر وعلم النفس وعلم الوراثة وعلوم 

رس االضطرابات ولعدم وجود آلية سببية واضحة تف  .أخر
العقلية, فقد انصبّت جهود هائلة عىل وضع تصانيف حيتكم 

جرساً بني  إليها لتشخيص االضطرابات النفسية وتكون
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األطباء النفسيني يف العامل يف استعامل لغة طبية نفسية واحدة, 
وأيضاً جلمع املعلومات اإلحصائية واستخدامها يف الدراسات 

التي ظهرت, التصنيف من أبرز التصانيف   .واألبحاث
الدويل لألمراض ـ تصنيف األمراض النفسية والسلوكية 

ICD-10والدليل التشخييص واإلحصائي لالضطرابات , 
ما يميّز هذا  .العقلية الذي نضعه بني يدي القارئ العريب

الدليل هو اللغة السهلة التي يستخدمها وتوضيح احلدود بني 
معايري حمكمة  االضطرابات واملشكالت النفسية ووضع

ل مقاربتها, وقد تكون هذه الصفات  لالضطرابات تسهّ
بالنسبة للبعض قيوداً عىل رحابة الفكر ورصامة مبالغ فيها, 
 غري أن فوائدها تفوق كثرياً ما يؤخذ عليها إن كان يف البحث

م فائدة . العلمي أم يف املامرسة الرسيرية   وهذا الدليل يقدّ
الختصايص يف الطب النفيس وحتى كبرية للطبيب املقيم كام ل

الصحة   وللعاملني يف   لألطباء من االختصاصات األخر
قد جيادل البعض يف جدو   .العقلية وكلية علم النفس

. تعريب الطب, وهو أمر بدأت أصوات كثرية تنادي بإلغائه
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ولكن إذا كان ذلك يصحّ عىل االختصاصات الطبية 
 بالدرجة األوىل, يصح عىل الطب النفيس  األخر, فإنه ال

فالطبيب النفيس العريب معني بمريضه ولغته, وهي أداة 
 تواصل مهمة يف الطب النفيس واملقابلة النفسية, كام أن

مفاهيم الطب النفيس وجماالته لن تكون متاحة للناس إال   
بلغتهم األم, لكن التعريب جيب أن ال يرصفنا عن رضورة 

ننا من اال عىل أحدث الدراسات    طالعامتالك لغة عاملية متكّ
واألبحاث يف العامل, األمر الذي جر نسيانه يف فورة تعريب 
الطب, ودفع الطالب واألطباء الذين يتعلمون الطب باللغة 

 .ثمنه واليزالون  العربية فقط

 تيسري حسون. د

 2004/5/8دمشق يف 
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 متهيد •

 إحد أهم مزايا التصنيف التشخييص واإلحصائي لالضطرابات
هي تقديمه ملعايري تشخيصية من أجل حتسني  DSM-IVالعقلية 

ل, قد يرغب . موثوقية األحكام التشخيصية ومن أجل مرجع معجّ
الطبيب الرسيري أن يكون بني يديه كتيّب صغري ومريح يتضمن 

أي, الئحة االضطرابات واألنامط الفرعية (فقط التصنيف 
دات والرواميز التشخيصية التي تصف استخدام  والفصول) واملحدِّ

ضع . الكتيّب والتقييم متعدد املحاور وزمر املعايري التشخيصية وُ
ر لكي يستخدم باالقرتان مع الـ  الكامل;  DSM-IVهذا املصغّ

ويتطلب االستخدام املناسب األُلفة مع توصيفات النص لكل 
ينبغي لفت االنتباه إىل أن مراجعة الـ . اضطراب يرافق زمر املعايري

DSM-IV  وسمي بالـ  2000القائم عىل األدلة, قد صدر يف عامDSM-

IV  1994وذلك لتفريقه عن النسخة األصلية التي صدرت عام .
وتعكس التغريات يف بعض الرواميز التشخيصية املستجدات التي 

كام أن التصحيحات التي  ICD-9-CMطرأت عىل نظام الرتميز يف الـ 
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غري املحددة يف مكان آخر تناولت بعض زمر املعايري والفئات 
ر  .أوجبت هذه املراجعة للمصغّ

 فرست . مايكل ب

ويف  DSM-IVدكتور يف الطب, حمرر يف جمموعة العمل ملراجعة الـ
 DSM-IVمراجعة النص واملعايري يف الـ

 هارولد أالن بنكوس

من . DSM-IVدكتور يف الطب, شارك يف جمموعة العمل ملراجعة  
 DSM-Vمل عىل املندبة للع املجموعة

 ألِن فرانسيس

 DSM-IVدكتور يف الطب من املجموعة املندبة للعمل عىل  

  Ph.Dويدجير . توماس أ

ق أبحاث  منسّ
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 تنبيه •

م املعايري التشخيصية النوعية لكل اضطراب عقيل  تُقدَّ
كإرشادات لوضع التشاخيص, ألنه قد تبنيّ أن استخدام 

طباء والرسيريني مثل هذه املعايري يعزز االتفاق بني األ
يتطلب االستخدام الصحيح هلذه املعايري تدريب . والباحثني

رسيري متخصص يقدم كالً من حجم معلومات ومهارات 
 .رسيرية

-DSMتعكس هذه املعايري التشخيصية وكذلك تصنيف الـ  

IV  لالضطرابات العقلية إمجاعاً عىل الصياغات الراهنة
أهنا ال تكتنف مجيع احلاالت بيد . للمعرفة املرتقية يف ميداننا

التي يمكن أن يعالَج الناس منها أو تلك التي قد تكون 
 .موضوعات مالئمة للجهود البحثية

هو تقديم توصيفات دقيقة للفئات  DSM-IVإن غرض الـ 
ن األطباء الرسيريني والباحثني من  التشخيصية لكي يمكّ
تشخيص ودراسة ومعاجلة الناس ممن لدهيم اضطرابات 

ينبغي أن يكون مفهوماً أن . لية خمتلفة والتواصل بشأهنمعق
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اشتامل هذا الكتيّب, ألغراض رسيرية وبحثية, عىل فئة 
) الغلامن(تشخيصية مثل املقامرة املرضية أو عشق األطفال 

 ال يعني أن احلالة حتقق معايري قانونية أو غري طبية أخر
العقيل أو  جميزةً حتديد مفاهيم املرض العقيل أو االضطراب

إن االعتبارات الرسيرية والعلمية التي . العجز العقيل
ينطوي عليها تصنيف هذه احلاالت عىل أهنا اضطرابات 
 , عقلية, قد ال تكون متصلة كلياً باألحكام القانونية, مثالً
تلك التي تأخذ يف اعتبارها قضايا مثل مسؤولية الفرد 

 .وتقرير العجز واألهلية

 

 استخدام الكتيّب

استخدام «ينبغي أن يعود القارئ إىل فصل : مالحظة
 .ملزيد من النقاش) 1ص( DSM-IV-TRيف الـ » الكتيّب

  
 :رواميز تشخيصية
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إن نظام الرتميز املعتمد يف الواليات املتحدة كام يف هذا 
الكتيب هو التصنيف العاملي لألمراض, املراجعة التاسعة, 

م اضطرابات الـ لد معظ. (ICD-9-CM)التعديل الرسيري 
DSM-IV  رمز رقمي من الـICD-9-CM  يسبق اسم

االضطراب يف التصنيف ويصاحب املعايري املوضوعة لكل 
مثل التخلف العقيل, (بالنسبة لبعض التشاخيص . اضطراب

يعتمد الرتميز املناسب عىل ) اضطراب املزاج املحدث باملواد
. ضطرابحتديد إضايف وهو مدرج بعد املعايري املوضوعة لال

يتلو أسامء بعض االضطرابات تعابري بديلة موضوعة ضمن 
 DSM-III-Rقوسني, كانت يف معظم احلاالت, أسامء الـ 

 .لالضطرابات
رضت األنامط الفرعية  ز يف الرقم اخلامس(عُ ) بعضها مرمّ

دات من أجل مزيد من النوعية  ف ). التخصيص(واملحدِّ تعرِّ
تشخيصية املستبعدة األنامط الفرعية حتت املجموعات ال

بالتبادل واملستوفاة معاً ضمن تشخيص ما ويشار إليها 
د النمط«بإيعاز  عىل سبيل . يف املجموعة التشخيصية» حدِّ

 عل نمطاً فرعياً بناء عىل حمتو املثال, االضطراب التومهي جيُ
النمط اجلنيس : األوهام, مع تقديم سبعة أنامط حتت فرعية

الغرية, النمط االضطهادي,  اهلويس, نمط العظمة, نمط
بخالف . النمط اجلسدي, النمط املختلط, النمط غري املحدد
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دات االستبعاد املتبادل أو االستيفاء  ذلك, ال يقصد باملحدِّ
د«اجلامع ويشار إليها بإيعاز  د إذا كان«أو » حدّ يف » حدّ

مثال, بالنسبة للرهاب االجتامعي, (املجموعة التشخيصية 
د إذا كان«ز هي مالحظات اإليعا متنح ). »معمامً : حدّ

دات إمكانية حتديد جمموعات فرعية أكثر جتانساً ملرىض  املحدِّ
مثال, (لدهيم اضطراب حمدد ويتقاسمون مظاهر حمددة 

رغم أن ). اضطراب اكتئايب جسيم, مع مظاهر سوداوية
د  الرقم اخلامس خيصص أحياناً لرتميز نمط فرعي أو حمدِّ

مع بدء متأخر, مع . من نمط ألزهايمر عته 294.11مثال, (
اضطراب اكتئايب  296.21(أو شدة ) اضطراب سلوكي

, فإنه ال يمكن ترميز معظم )جسيم, نوبة وحيدة, خفيفة
دات املدرجة يف الـ  ضمن  DSM-IVاألنامط الفرعية واملحدِّ

ويستدل عليها فقط بإدراج النمط الفرعي  ICD-9-CMنظام 
د بعد اسم اال مثال, رهاب اجتامعي, (ضطراب أو املحدِّ

 ).معمم

دات الشدة والسري  حمدِّ
عىل التظاهر الراهن للفرد وال  DSM-IVيطبق تشخيص الـ 

يستخدم بصورة نموذجية لإلشارة إىل التشخيصات القديمة 
يمكن إدراج املحددات التالية التي . التي تعاىف منها الفرد
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متوسط خفيف و: تشري إىل الشدة والسري بعد التشخيص
 .وشديد ويف هدأة جزئية ويف هدأة تامة والسوابق املرضية

دات, خفيف ومتوسط وشديد فقط  ينبغي استخدام حمدِّ
عندما تتحقق راهناً املعايري الكاملة لالضطراب وعند تقرير 
ما إذا كان ينبغي وصف التظاهر باعتباره خفيفاً أو متوسطاً أو 

, جيب عىل الطبيب أن يضع يف احل سبان عدد وشدة شديداً
أعراض وعالمات االضطراب وأي اختالل ينجم عن ذلك 

يمكن استخدام اإلرشادات . يف األداء املهني أو االجتامعي
 :التالية بالنسبة لغالبية االضطرابات

عدم وجود أعراض أو وجود القليل منها : خفيف •
زيادة عىل ما هو مطلوب لوضع التشخيص, وال ينشأ 

ختالل طفيف يف األداء عن األعراض أكثر من ا
 .االجتامعي أو املهني

وجود أعراض أو اختالل وظيفي يقع بني : متوسط •
 .»الشديد«و» اخلفيف«

وجود الكثري من األعراض التي تزيد عام هو : شديد •
مطلوب لوضع التشخيص, أو وجود بضعة أعراض 
شديدة عىل نحو خاص, كام ينجم عن األعراض 

 .عي أو املهنياختالل رصيح يف األداء االجتام
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حتققت املعايري التامة لالضطراب : يف هدأة جزئية •
, لكن ما تبقى حالياً هو بعض أعراض  سابقاً

 .وعالمات االضطراب فقط
مل يعد هناك أية أعراض أو عالمات : يف هدأة تامة •

لالضطراب ـ ولكن يبقى مناسباً تدوين االضطراب 
من  ـ عىل سبيل املثال, عند فرد لديه نوبات سابقة

االضطراب ثنائي القطب ظل خالياً من األعراض 
بعد فرتة من . سنوات وهو يعالَج بالليثيوم 3ملدة 

ر أن املريض  اهلدأة التامة, يمكن للطبيب أن يقدّ
ز االضطراب  تعاىف, وبالتايل ال يعود بعدها لريمّ

يتطلب التفريق بني اهلدأة التامة . كتشخيص راهن
, بام يف ذلك السري املميز والشفاء اعتبار عوامل كثرية

لالضطراب وطول الزمن بعد آخر فرتة من 
االضطراب, واملدة الكلية لالضطراب واحلاجة إىل 

 .تقييم مستمر ومعاجلة وقائية
 ):القصة السابقة(السوابق املرضية 

من أجل أغراض حمددة, قد يكون مفيداً تدوين قصة املعايري  
رب الشخص شافياً التي حتققت الضطراب ما, حتى لو اعت

مثل هذه التشخيصات املاضية سيشار إليها باستخدام . منه
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د سوابق مرضية  مثال, اضطراب قلق االنفصال, (املحدِّ
قصة سابقة لفرد لديه قصة اضطراب قلق االنفصال مل يعد 
لديه اضطراب حالياً أو تتحقق لديه حالياً معايري اضطراب 

 ).اهللع
فيف ومتوسط وشديد أعدت معايري نوعية لتحديد خ

التخلف العقيل واضطراب املسلك والنوبة : بالنسبة ملا ييل
وأعدت معايري نوعية . اهلوسية والنوبة االكتئابية اجلسيمة

النوبة : لتحديد اهلدأة اجلزئية واهلدأة التامة بالنسبة ملا ييل
 .اهلوسية والنوبة االكتئابية اجلسيمة واالعتامد عىل املواد

 

جعةا(املعاودة   )لرُ
ليس نادراً يف املامرسة الرسيرية, بعد فرتة من الزمن ال تعود 

أي, يف حالة هدأة (تتحقق فيه املعايري الكاملة لالضطراب 
, أن يتظاهر لد بعض )جزئية أو تامة أو حالة شفاء

األشخاص أعراض تقرتح عودة االضطراب األصيل 
طراب ولكنها ال حتقق رغم ذلك العتبة الكاملة لذلك االض

إن الطريقة الفضىل لإلشارة إىل . كام حيدد يف جمموعة معيارية
اخليارات . وجود هذه األعراض هي املحاكمة الرسيرية

 :املتاحة هي التالية
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إذا اعتُربت األعراض نوبة جديدة حلالة معاودة, يمكن * 
حتى قبل أن ) أو مؤقت(تشخيص املرض عىل أنه حايل 

ل, بعد حتقق معايري نوبة اكتئابية مثا(تتحقق املعايري الكاملة 
يوماً املطلوبة  14أيام فقط عوضاً عن الـ 10جسيمة ملدة 

 ).عادة
, ولكن ليس واضحاً *  إذا اعتُربت األعراض مهمة رسيرياً

ما إذا كانت تشكل معاودة لالضطراب األصيل, فمن 
 .املمكن أن تكون الفئة غري حمدد يف مكان آخر مناسبة لذلك

, فال رضورة لوضع إذا مل تُ *  عترب األعراض مهمة رسيرياً
سوابق «تشخيص حايل أو مؤقت إضايف, بل يمكن تدوين 

 .»مرضية
 )االستشارة(دافع الزيارة / التشخيص الرئييس

إذا ما أعطي لشخص ما داخل املستشفى أكثر من تشخيص, 
فإن التشخيص األسايس, وبعد الدراسة, هو احلالة التي 

. عن قبول الشخص يف املستشفى تكون مسؤولة أساساً 
وعندما يعطى شخص ما خارج املستشفى أكثر من 
تشخيص, فإن دافع الزيارة هو احلالة التي تكون مسؤولة 
أساساً عن خدمات الرعاية الطبية املتغرية التي يتلقاها أثناء 

يف معظم احلاالت, يكون التشخيص األسايس أو . الزيارة
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األسايس لالنتباه الرسيري أو  سبب الزيارة هو أيضاً املحور
تقرير ما ) وأحياناً من االعتباطي(من الصعب غالباً . املعاجلة

هو التشخيص األسايس أو دافع الزيارة, خاصة يف حاالت 
تشخيص متعلق بامدة مثل االعتامد (» التشخيص الثنائي«

عىل األمفيتامني مرتافق مع تشخيص غري متعلق بامدة مثل 
بيل املثال قد ال يكون واضحاً أي من فعىل س). الفُصام

لشخص أدخل إىل » أساسياً «التشخيصني ينبغي اعتباره 
املستشفى ولديه فُصام وانسامم باألمفيتامني, ألن كل حالة 
يمكن هلا أن تساهم بصورة متساوية باحلاجة إىل القبول يف 

 .املستشفى واملعاجلة
ر أو يف يمكن ذكر تشخيصات متعددة يف نظام متعدد املحاو

عندما يكون التشخيص األسايس هو . نظام بدون حماور
أما بقية . , يُستدلُّ عليه بإدراجه أوالً Iاضطراب عىل املحور 

االضطرابات فتُدرج بالرتتيب بحسب أمهيتها الرسيرية 
 Iعندما حيوز شخص ما تشخيصاً عىل املحورين . والعالجية

الزيارة عىل , سيُفرتَض أن التشخيص األسايس أو دافع IIو
تبع التشخيص عىل املحور  Iاملحور  بالعبارة الوصفية  IIما مل يُ

 .»)دافع الزيارة(«أو » )تشخيص أسايس(«
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 التشخيص املؤقت
د مؤقت عندما يكون هناك افرتاض  يمكن استخدام املحدِّ
قوي بأنه يف هناية األمر ستستوىف املعايري الكاملة الضطراب 

. لومات كافية لوضع تشخيص جازمما, بيد أنه ال تتوفر مع
بهة يف التشخيص بتسجيل  يمكن للطبيب أن يشري إىل الشُ

عىل سبيل املثال, يمكن . بعد التشخيص» )مؤقت(«كلمة 
أن يبدي مريض ما تظاهرات اضطراب اكتئايب جسيم, لكنه 

ق املعايري الكاملة  .عاجز عن تقديم قصة وافية تؤكد حتقّ
قت وذلك للحاالت التي يعتمد ثمة استخدام آخر لتعبري مؤ

فعىل سبيل . فيها التشخيص التفريقي حرصاً عىل مدة املرض
املثال, يتطلب تشخيص االضطراب الفصامي الشكل مدة 
تقل عن الستة أشهر وهو هلذا ال يمكن تسجيله إال بصورة 

 .مؤقتة طاملا مل حتدث اهلدأة

  
 استخدام فئات غري حمددة يف مكان آخر

تظاهرات الرسيرية, هناك استحالة يف أن بسبب تنوع ال
. تغطي االصطالحات التشخيصية كل احلاالت املحتملة

هلذا السبب فإن لكل صنف تشخييص فئة غري حمددة يف 
مكان آخر عىل األقل, كام أن لبعض األصناف عدة فئات 
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ثمة أربع حاالت قد يكون فيها . غري حمددة يف مكان آخر
 :ر مناسباً تشخيص غري حمدد يف مكان آخ

يتوافق التظاهر مع اخلطوط العامة الضطراب عقيل يف * 
ضية ال حتقق معايري  رَ الصنف التشخييص, لكن الصورة العَ

وقد حيدث ذلك عندما تكون . أي من االضطرابات النوعية
األعراض أدنى من العتبة التشخيصية لواحد من 
االضطرابات النوعية أو عندما يكون هناك تظاهر 

 .ي أو خمتلطالنموذج
رَيض ما غري مشمول يف *  يتوافق التظاهر مع نموذج عَ

, لكنه يسبب ضائقة مهمة رسيرياً أو DSM-IVتصنيف الـ 
نت املعايري التشخيصية لبعض هذه . اختالالً  مِّ وقد ضُ

ضية يف امللحق  تقديم جمموعات معايري «( Bالنامذج العرَ
 .DSM-IVيف الـ ) »وحماور من أجل دراسة الحقة

أي, إن كان (هناك عدم تثبّت من اآللية السببية * 
االضطراب نامجاً عن حالة طبية عامة أو حمدث بامدة أو أنه 

 ).اضطراب بدئي
مثال, (عدم وجود إمكانية للحصول عىل معلومات كاملة * 

أو احلصول عىل معلومات غري ) يف احلاالت اإلسعافية
فية لوضعها متّسقة أو متناقضة, لكن مع وجود معلومات كا
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مثال, يقرر الطبيب أن لد (ضمن صنف تشخييص حمدد 
املريض أعراضاً ذهانية ولكن ليس بحوزته معلومات كافية 

 ).لتشخيص اضطراب ذهاين نوعي
 

  
 DSM-IV تصنيف الـ

NOS  = غري حمدد يف مكان آخرNot Otherwise Specified 
نه التي تظهر يف ترميز تشخييص حمدد تشري إىل أ Xإشارة 

 .يتطلب وجود رقم ترميزي نوعي
يف أسامء بعض االضطرابات (...) يستخدم القوسان 

لإلشارة إىل أنه عند تسجيل االسم جيب إدخال اسم 
مثال, (االضطراب العقيل النوعي أو احلالة الطبية العامة 

 ).هذيان ناجم عن قصور الدرق
دات ال شدة إذا حتققت راهناً املعايري, يمكن تدوين أحد حمدِّ

 :التالية بعد التشخيص
 شديدة متوسطة  خفيفة
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إذا مل تعد املعايري متحققة يمكن تدوين أحد املحددات 
  :التالية

 قصة سابقة  يف هدأة تامة يف هدأة جزئية

  
 
 
 
 

 االضطرابات التي عادة أول ما تشخص
 يف سن الرضاعة أو الطفولة أو املراهقة

 التخلف العقيل
ز عىل املح: مالحظة  .IIور يرمّ

 التخلف العقيل اخلفيف 317
 التخلف العقيل املتوسط 318.0
 التخلف العقيل الشديد 318.1
 التخلف العقيل العميق 318.2
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 التخلف العقيل, غري حمدد الشدة 319

  
 اضطرابات التعلم

 اضطراب القراءة 315.00
 اضطراب احلساب 315.1
 اضطراب التعبري الكتايب 315.2
 غري املحدد يف مكان آخر اضطراب التعلم 315.9

 اضطراب املهارات احلركية
 اضطراب التناسق النامئي 315.4

 اضطرابات التواصل 
 اضطراب اللغة التعبريية 315.31
 اضطراب اللغة االستقبالية ـ التعبريية املختلطة 315.32
 اضطراب الصوت 315.39
 التأتأة 307.0
 اضطراب التواصل غري املحدد يف مكان آخر 307.9
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 الشاملة) االرتقائية(االضطرابات النامئية 
 االضطراب التوحدي 299.00
 اضطراب ريت 299.80
 االضطراب التفككي يف الطفولة 299.10
 اضطراب أسربجر 299.80
 االضطراب النامئي الشامل غري املحدد يف مكان آخر 299.80

  
ب الفوضوي  اضطرابات عجز االنتباه والسلوك املخرِّ

314.XX فرط احلركية/ ب عجز االنتباهاضطرا 
 النمط املشرتك 01.
 نمط الالانتباه املسيطر 00.
 النمط مفرط احلركية ـ االندفاعي املسيطر 01.

فرط احلركية غري املحدد يف / اضطراب عجز االنتباه 314.9
 مكان آخر

312.XX اضطراب املسلك 
 النمط البادئ يف الطفولة 81.
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 النمط البادئ يف املراهقة 82.

 البدء غري حمدد 89.
 اضطراب التحدي املعارض 313.81

اضطراب السلوك املخرب الفوضوي غري املحدد يف  312.9
 مكان آخر

  
اضطرابات اإلطعام والطعام يف سن الرضاعة أو الطفولة 

 املبكرة
 )القطا(الوحم  307.52
 اضطراب االجرتار 307.53
لة اضطراب اإلطعام يف فرتة الرضاعة أو الطفو 307.59
 املبكرة

  
ة  اضطراب العرّ

 اضطراب توريت 307.23
 اضطراب العرة احلركية أو الصوتية املزمن 307.22
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 اضطراب العرة العابر 307.21
د إذا كان  معاودة/ نوبة وحيدة: حدِّ

 اضطراب العرة غري املحدد يف مكان آخر 307.20

  
 اضطراب اإلفراغ

 سلس الغائط -.-
 ضةمع إمساك وسلسل باإلفا 387.6
 دون إمساك وسلس باإلفاضة 307.7
 )غري الناجم عن حالة طبية عامة(سلس البول  307.6

د النمط أثناء الليل / أثناء النهار فقط/ أثناء الليل فقط: حدِّ
 والنهار

  
اضطرابات أخر يف سن الرضاعة أو سن الطفولة أو 

 املراهقة
 اضطراب قلق االنفصال 309.21

 بداية مبكرة: حدد إذا كانت
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 الصامت االنتقائي 313.23
اضطراب التعلق االرتكايس يف سن الرضاعة أو  313.89

 الطفولة املبكرة
 من النمط غري املثبط/ من النمط املثبط: حدد إذا كان

 اضطراب احلركة النمطي 307.3
د إذا كان  مع سلوك مؤذ للذات: حدّ

اضطراب سن الرضاعة والطفولة غري املحدد يف مكان  313.9
 آخر

 

  
 اضطرابات اهلذيان والعته واضطراب النساوة

واضطرابات استعرافية أخر 

  
 اهلذيان

 ]أرش إىل احلالة الطبية العامة... [اهلذيان الناجم عن 293.0
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راجع االضطرابات املتعلقة باملواد (هذيان االنسامم بامدة  -.-
 من أجل الرواميز اخلاصة باملواد

االضطرابات املتعلقة  راجع(هذيان االمتناع عن مادة  -.-
 )باملواد من أجل الرواميز اخلاصة باملواد

ز كل سبب نوعي(اهلذيان الناجم عن سببيات عديدة  -.-  )رمّ
 اهلذيان غري املحدد يف مكان آخر 280.09

  
 العته

294.XX*  ز أيضاً (العته من نمط ألزهايمر, مع بدء باكر رمّ
 )IIIمرض ألزهايمر عىل املحور  331.0

 دون اضطراب سلوكيب 10.

 مع اضطراب سلوكي 11.
294.XX*  ز أيضاً (العته من نمط ألزهايمر, مع بدء متأخر رمّ

 )IIIمرض ألزهايمر عىل املحور  331.0
 بدون اضطراب سلوكي 10.
 مع اضطراب سلوكي 11.

290.XX العته الوعائي 
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 غري خمتلط 40.

 مع هذيان 41.

 مع أوهام 42.

 مع مزاج منخفض 43.
 مع اضطراب سلوكي: كان حدد إذا

ز وجود أو غياب اضطراب سلوكي يف الرقم اخلامس  رمّ
 :للعته الناجم عن حالة طبية عامة

 بدون اضطراب سلوكي=  0
 مع اضطراب سلوكي=  1

294.1X*  العته الناجم عن مرضHIV ) ًز أيضا  HIV 042رمّ
 )IIIعىل املحور 

294.1X*  ز أيضاً (العته الناجم عن رضح الرأس  854.00 رمّ
 )IIIأذية الرأس عىل املحور 

294.1X*  ز أيضاً (العته الناجم عن مرض باركنسون  332.0رمّ
 )IIIمرض باركنسون عىل املحور 

294.1X*  ز أيضاً (العته الناجم عن مرض بيك مرض  331.1رمّ
 )IIIبيك عىل املحور 
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294.1X*  ز (العته الناجم عن مرض كروتزفيلد ـ جاكوب رمّ
 )IIIمرض كروتزفيلد ـ جاكوب عىل املحور  046.1أيضاً 

*294.1X أرش إىل احلالة الطبية العامة ... [العته الناجم عن
ز أيضاً احلالة الطبية العامة عىل ] (غري املدرجة أعاله رمّ

 )IIIاملحور 
راجع االضطرابات املتعلقة (ه املستديم املحدث بامدة العت -.-

 )باملواد من أجل الرواميز النوعية للمواد
ز كل من األسباب (العته الناجم عن سببيات متعددة  -.- رمّ

 )النوعية
 العته غري املحدد يف مكان آخر 294.8

  
 اضطرابات النساوة

الطبية  أرش إىل احلالة... [اضطراب النساوة الناجم عن 294.0
 ]العامة

د إذا كان  مزمناً / عابراً : حدّ
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راجع (اضطراب النساوة املستديم املحدث بامدة  -.-
االضطرابات املتعلقة باملواد من أجل الرواميز النوعية 

 )للمواد
 اضطراب النساوة غري املحدد يف مكان آخر 294.8

  
اضطرابات استعرافية أخر 

 مكان آخراضطراب استعرايف غري حمدد يف  294.9

  
 االضطرابات العقلية النامجة عن حالة طبية عامة

 غري املصنفة يف مكان آخر

  
أرش إىل احلالة ... [االضطراب اجلامودي الناجم عن 293.89

 ]الطبية العامة
أرش إىل احلالة الطبية ... [تغري الشخصية الناجم عن 310.1
 ]العامة
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غري (املنفلت  النمط)/ املتقلقل(النمط املتقلب : حدد النمط
النمط / النمط الالمبايل/ النمط العدواين)/ املثبط

 النمط غري املحدد/ النمط املشرتك/ نمط آخر/ الزوراين
االضطراب العقيل غري املحدد يف مكان آخر والناجم  293.9
 ]أرش إىل احلالة الطبية العامة... [عن

  
 االضطرابات املتعلقة باملواد

دات التالية ن تطبق املحدِّ  :يف االعتامد عىل املواد كام هو مدوّ
a− بدون اعتامد فيزيولوجي/ مع اعتامد فيزيولوجي 
b − هدأة تامة مستقرة/ هدأة جزئية باكرة/ هدأة تامة باكرة /

 هدأة جزئية مستقرة
c− يف بيئة مضبوطة 
d− عىل معاجلة شادة 

دات التالية عىل االضطرابات املحدثة باملواد كام  تطبق املحدِّ
ن هو  :مدوَّ

Iمع هجمة أثناء االنسامم /Wمع هجمة أثناء االمتناع 
 االضطرابات املتعلقة بالكحول
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 اضطرابات استخدام الكحول
 a,b,cاالعتامد عىل الكحول 303.90
 سوء استخدام الكحول 305.00

 االضطرابات املحدثة بالكحول
 االمتناع عن الكحول 291.81

 مع اضطرابات إدراكية: حدد إذا كان
 هذيان االنسامم بالكحول 291.0
 هذيان االمتناع عن الكحول 291.0
 العته املستديم املحدث بالكحول 291.2
 اضطراب النساوة املحدث بالكحول 291.1
291.X االضطراب الذهاين املحدث بالكحول 

 I.Wمع أوهام 5.

 I.Wمع أهالسات 3.
 I.Wاضطراب املزاج املحدث بالكحول 291.89
 I.Wلق املحدث بالكحولاضطراب الق 291.89
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 Iخلل الوظيفة اجلنسية املحدث بالكحول 291.89
 I.Wاضطراب النوم املحدث بالكحول 291.89
 االضطراب املتعلق بالكحول غري املحدد يف مكان آخر 291.9

  
 )أو الشبيهة باألمفيتامني(االضطرابات املتعلقة باألمفيتامني 
 اضطرابات استخدام األمفيتامني

 a,b,cعتامد عىل األمفيتامنياال 304.40
 سوء استخدام األمفيتامني 305.70

 االضطرابات املحدثة باألمفيتامني
 االنسامم باألمفيتامني 292.89

 حدد إذا كان مع اضطرابات إدراكية
 االمتناع عن األمفيتامني 292.0

 هذيان االنسامم باألمفيتامني 292.81
292.XX منياالضطراب الذهاين املحدث باألمفيتا 

 Iمع أوهام 11.

 Iمع أهالسات 12.
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 I.Wاضطراب املزاج املحدث باألمفيتامني 292.84
 Iاضطراب القلق املحدث باألمفيتامني 292.89
 Iخلل الوظيفة اجلنسية املحدث باألمفيتامني 292.89
االضطراب املتعلق باألمفيتامني غري املحدد يف مكان  292.9
 آخر

  
 االضطرابات املتعلقة بالكافئني

 االضطرابات املحدثة بالكافئني
 االنسامم بالكافئني 305.90
 Iاضطراب القلق املحدث بالكافئني 292.89
 Iاضطراب النوم املحدث بالكافئني 292.89
 االضطراب املتعلق بالكافئني غري املحدد يف مكان آخر 292.9

  
 االضطرابات املتعلقة باحلشيش

 اضطرابات استخدام احلشيش
 a,b,cد عىل احلشيشاالعتام 304.30



  النفسية لالضطرابات املعدل الرابع واإلحصائي التشخييص الدليل إىل الرسيع املرجع

 

36                http://www.nafsani.blogspot.com/ 

 

 سوء استخدام احلشيش 305.20
 االضطرابات املحدثة باحلشيش

 االنسامم باحلشيش 292.89
 مع اضطرابات إدراكية: حدد إذا كان

 هذيان االنسامم باحلشيش 292.81
292.XX االضطراب الذهاين املحدث باحلشيش 

 Iمع أوهام 11.

 Iمع أهالسات 12.
 Iاحلشيشاضطراب القلق املحدث ب 292.89
 االضطراب املتعلق باحلشيش غري املحدد يف مكان آخر 292.9

  
 االضطرابات املتعلقة بالكوكائني

 اضطرابات استخدام الكوكائني
 a,b,cاالعتامد عىل الكوكائني 304.20
 سوء استخدام الكوكائني 305.60

 االضطرابات املحدثة بالكوكائني
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 االنسامم بالكوكائني 292.89
 مع اضطرابات إدراكية: حدد إذا كان

 االمتناع عن الكوكائني 292.0
 هذيان االنسامم بالكوكائني 292.81

292.XX االضطراب الذهاين املحدث بالكوكائني 
 Iمع أوهام 21.
 Iمع أهالسات 12.

 I.Wاضطراب املزاج املحدث بالكوكائني 292.84
 I.Wاضطراب القلق املحدث بالكوكائني 292.89
 Iجلنسية املحدث بالكوكائنيخلل الوظيفة ا 292.89
 I.Wاضطراب النوم املحدث بالكوكائني 292.89
االضطراب املتعلق بالكوكائني غري املحدد يف مكان  292.9
 آخر

  
 االضطرابات املتعلقة باملهلوسات

 اضطرابات استخدام املهلوسات
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 b,cاالعتامد عىل املهلوسات 304.50
 سوء استخدام املهلوسات 305.30

 املحدثة باملهلوسات االضطرابات
 االنسامم باملهلوسات 292.89
رجائع (اضطراب اإلدراك املستديم باملهلوسات  292.89
 )زمنية

 هذيان االنسامم باملهلوسات 292.81
292.XX االضطراب الذهاين املحدث باملهلوسات 

 Iمع أوهام 11.

 Iمع أهالسات 12.
 Iاضطراب املزاج املحدث باملهلوسات 292.84
 Iضطراب القلق املحدث باملهلوساتا 292.89
االضطراب املتعلق باملهلوسات غري املحدد يف مكان  292.9
 آخر

  
 االضطرابات املتعلقة بالنشوق
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 اضطرابات استخدام النشوق
 b,cاالعتامد عىل النشوق 304.60
 سوء استخدام النشوق 305.90

 االضطرابات املحدثة بالنشوق
 االنسامم بالنشوق 292.89
 هذيان االنسامم بالنشوق 292.81
 العته املستديم املحدث بالنشوق 292.82

.XX االضطراب الذهاين املحدث بالنشوق 
 Iمع أوهام 11.
 Iمع أهالسات 12.

 Iاضطراب املزاج املحدث بالنشوق 292.84
 Iاضطراب القلق املحدث بالنشوق 292.89
 االضطراب املتعلق بالنشوق غري املحدد يف مكان آخر 292.9

  
 الضطرابات املتعلقة بالنيكوتنيا

 اضطراب استخدام النيكوتني
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 a,bاالعتامد عىل النيكوتني
 االضطراب املحدث بالنيكوتني

 االمتناع عن النيكوتني 292.0
االضطراب املتعلق بالنيكوتني غري املحدد يف مكان  292.9
 آخر

  
 االضطرابات املتعلقة باألفيون

 اضطرابات استخدام األفيون
 a,b,c,dاالعتامد عىل األفيون 304.00
 سوء استخدام األفيون 305.50

 االضطرابات املحدثة باألفيون
 االنسامم باألفيون 292.89

 مع اضطرابات إدراكية: حدد إذا كان
 االمتناع عن األفيون 292.0

 هذيان االنسامم باألفيون 292.81
292.XX االضطراب الذهاين املحدث باألفيون 
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 Iمع أوهام 11.

 Iمع أهالسات 12.
 Iاضطراب املزاج املحدث باألفيون 292.84
 Iخلل الوظيفة اجلنسية املحدث باألفيون 292.89
 I.Wاضطراب النوم املحدث باألفيون 292.89
 االضطراب املتعلق باألفيون غري املحدد يف مكان آخر 292.9

  
 

أو الشبيهة (االضطرابات املتعلقة بالفينسيكليدين 
 )بالفينسيكليدين

 طرابات استخدام الفينسيكليديناض
 b,cاالعتامد عىل الفينسيكليدين 304.60
 سوء استخدام الفينسيكليدين 305.90

 االضطرابات املحدثة بالفينسيكليدين
 االنسامم بالفينسيكليدين 292.89

 مع اضطرابات إدراكية: حدد إذا كان
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 هذيان االنسامم بالفينسيكليدين 292.81
292.XX املحدث بالفينسيكليديناالضطراب الذهاين  

 Iمع أوهام 11.

 Iمع أهالسات 12.
 Iاضطرابات املزاج املحدث بالفينسيكليدين 292.84
 Iاضطراب القلق املحدث بالفينسيكليدين 292.89
االضطراب املتعلق بالفينسيكليدين غري املحدد يف  292.9

 مكان آخر

  
ت االضطرابات املتعلقة باملهدئات أو املنومات أو مضادا

 القلق
اضطرابات استخدام املهدئات أو املنومات أو مضادات 

 القلق
 االعتامد عىل املهدئات أو املنومات أو مضادات القلق 304.10

a,b,c 
سوء استخدام املهدئات أو املنومات أو مضادات  305.40
 القلق
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االضطرابات املحدثة باملهدئات أو املنومات أو مضادات 
 القلق

 ملهدئات أو املنومات أو مضادات القلقاالنسامم با 292.89
 االمتناع عن املهدئات أو املنومات أو مضادات القلق 292.0

 مع اضطرابات إدراكية: حدد إذا كان
هذيان االنسامم باملهدئات أو املنومات أو مضادات  292.81
 القلق

هذيان االمتناع عن املهدئات أو املنومات أو  292.81
 مضادات القلق

ته املستديم املحدث باملهدئات أو املنومات أو الع 292.82
 مضادات القلق

اضطراب النساوة املستديم املحدث باملهدئات أو  292.83
 املنومات أو مضادات القلق

292.XX  االضطراب الذهاين املحدث باملهدئات أو املنومات
 أو مضادات القلق

 I.Wمع أوهام 11.

 I.Wمع أهالسات 12.
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اج املحدث باملهدئات أو املنومات أو اضطرابات املز 292.84
 I.W مضادات القلق

اضطراب القلق املحدث باملهدئات أو املنومات أو  292.89
 W مضادات القلق

خلل الوظيفة اجلنسية املحدث باملهدئات أو املنومات  292.89
 I أو مضادات القلق

اضطراب النوم املحدث باملهدئات أو املنومات أو  292.89
 I.W قمضادات القل

االضطراب املتعلق باملهدئات أو املنومات أو مضادات  292.9
 القلق غري املحدد يف مكان آخر

  
 االضطراب املتعلق بمواد عديدة

 a,b,c,d االعتامد عىل مواد عديدة 304.80

  
 أو غري معروفة(االضطرابات املتعلقة بمواد أخر( 

 أو غري معروفة(اضطرابات استخدام مواد أخر( 
304.90  أو غري معروفة(االعتامد عىل مواد أخر( a,b,c,d 
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305.90  أو غري معروفة(سوء استخدام مواد أخر( 
 أو غري معروفة(االضطرابات املحدثة بمواد أخر( 

292.89  أو غري معروفة(االنسامم بامدة أخر( 
 اضطرابات إدراكية: حدد إذا كان مع

292.0  وفةأو غري معر(االمتناع عن مادة أخر( 
 مع اضطرابات إدراكية: حدد إذا كان

292.81  أو غري معروفة(هذيان االنسامم بامدة أخر( 
292.82  أو غري معروفة(العته املستديم املحدث بامدة أخر( 
292.83  أو (اضطراب النساوة املستديم املحدث بامدة أخر

 )غري معروفة
292.XX  أو غري(االضطراب الذهاين املحدث بامدة أخر 
 )معروفة

 I.Wمع أوهام 11.

 I.Wمع أهالسات 12.
292.84  أو غري (اضطرابات املزاج املحدث بامدة أخر
 I.W )معروفة
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292.89  أو غري (اضطراب القلق املحدث بامدة أخر
 I.W )معروفة
292.89  أو غري (خلل الوظيفة اجلنسية املحدث بامدة أخر
 I )معروفة
أو غري (دة أخر اضطراب النوم املحدث بام 292.89
 I.W )معروفة

292.9  غري ) أو غري معروفة(االضطراب املتعلق بامدة أخر
 املحدد يف مكان آخر

  
الفُصام واالضطرابات الذهانية األخر 

295.XX الفصام 
يطبّق التصنيف التايل للسري الطوالين عىل مجيع األنامط 

 :الفرعية للفصام
مع : حدد إذا كان(نويب مع أعراض متبقية بني النوبات 

نويب بدون أعراض متبقية بني )/ أعراض سلبية بارزة
 .النوبات
 )مع أعراض سلبية بارزة: حدد إذا كان(مستمر 
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مع أعراض سلبية : حدد إذا كان(نوبة وحيدة يف هدأة جزئية 
 نوبة وحيدة يف هدأة تامة)/ بارزة

 نمط آخر أو غري حمدد
 النمط الزوراين 30.
 )غري املنظم(النمط املشوش  10.
 النمط اجلامودي 20.
 النمط غري املميز 90.
 النمط املتبقي 60.

 االضطراب الفصامي الشكل 292.40
بدون مظاهر / مع مظاهر إنذارية جيدة: حدد إذا كان
 إنذارية جيدة

 اضطراب الفصام الوجداين 295.70
 النمط االكتئايب/ نمط ثنائي القطب: حدد النمط

 ياالضطراب التومه 297.1
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نمط / نمط العظمة/ النمط العشقي اهلويس: حدد النمط
النمط / النمط اجلسدي/ النمط االضطهادي/ الغرية

 النمط غري املحدد/ املختلط
 االضطراب الذهاين الوجيز 298.8

بدون عامل شدة / مع عامل شدة رصيح: حدد إذا كان
 مع بدء بعد الوضع/ رصيح

 االضطراب الذهاين املشارك 297.3
293.XX أرش إىل احلالة ... [االضطراب الذهاين الناجم عن

 ]الطبية العامة
 مع أوهام 81.
 مع أهالسات 82.
راجع االضطرابات (االضطراب الذهاين املحدث بامدة  -.-

 )املتعلقة باملواد من أجل الرواميز النوعية لكل مادة
 مع بدء أثناء االمتناع/ مع بدء أثناء االنسامم: حدد إذا كان

 االضطراب الذهاين غري املحدد يف مكان آخر 298.9
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 اضطرابات املزاج
ز احلالة الراهنة لالضطراب االكتئايب اجلسيم أو  رمّ

 :يف الرقم اخلامس Iاضطراب ثنائي القطب 
 خفيف=  1
 متوسط=  2
 شديد بدون مظاهر ذهانية=  3
 شديد مع أعراض ذهانية=  4

مظاهر / زاجمع امل) متوافقة(مظاهر ذهانية منسجمة : حدد
 مع املزاج) غري متوافقة(ذهانية غري منسجمة 

 يف هدأة جزئية=  5
 يف هدأة تامة=  6
 غري حمدد=  0

دات التالية  عىل ) للنوبة احلالية أو األحدث(تطبق املحدِّ
ن  :اضطراب الوجدان كام هو مدوَّ

aدات اهلدأة/ ذهانية/ الشدة مع مظاهر c/ مزمنةb/ حمدِّ
/ مع مظاهر غري نموذجيةe/ سوداوية مع مظاهرd/ جامودية

fمع بدء بعد الوضع 



  النفسية لالضطرابات املعدل الرابع واإلحصائي التشخييص الدليل إىل الرسيع املرجع

 

50                http://www.nafsani.blogspot.com/ 

 

ن  :تطبق املحددات التالية عىل اضطرابات املزاج كام هو مدوَّ
gمع أو بدون شفاء تام بني النوب /hمع نمط فصيل /i مع

 دوران رسيع

  
 االضطرابات االكتئابية

296.XX االضطراب االكتئايب اجلسيم 
.2X  نوبة وحيدةa,b,c,d,e,f 
.3X  معاودa,b,c,d,e,f,g,h 

 اضطراب عرس املزاج 300.4
 بدء متأخر/ بدء باكر: حدد إذا كان
 مع مظاهر النموذجية: حدد إذا كان

 اضطراب اكتئايب غري حمدد يف مكان آخر 311
 االضطرابات ثنائية القطب

296.XX  االضطراب ثنائي القطبI 
.0X نوبة هوسية وحيدةa, c,f 

 خمتلطاً : حدد إذا كان
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 g,h,iالنوبة األحدث حتت هوسية 40.
.4X النوبة األحدث هوسيةa, c, f,g,h,i 
5X النوبة األحدث اكتئابيةa,b,c,d,e,f,g,h,i 
 g,h,iالنوبة األحدث غري حمددة 7.

 II a,b,c,d,e,f,g,h,iاالضطراب ثنائي القطب  296.89
 اكتئابية/ حتت هوسية): النوبة احلالية أو األحدث(حدد 

 ب املزاج الدورياضطرا 301.13
 اضطراب ثنائي القطب غري حمدد يف مكان آخر 296.80
أرش إىل احلالة الطبية ... [اضطراب املزاج الناجم عن 293.83
 ]العامة

مع نوبة شبيهة باالكتئاب / مع مظاهر اكتئابية: حدد النمط
 مع مظاهر خمتلطة/ مع مظاهر هوسية/ اجلسيم

جع االضطرابات را(اضطراب املزاج املحدث بامدة  -.-
 )املتعلقة باملواد من أجل الرواميز اخلاصة بكل مادة

مع / مع مظاهر هوسية/ مع مظاهر اكتئابية: حدد النمط
 مظاهر خمتلطة
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 مع نوبة أثناء السحب/ مع نوبة أثناء االنسامم: حدد إذا كان
 اضطراب املزاج غري املحدد يف مكان آخر 296.90

  
 اضطرابات القلق

 ب اهللع بدون رهاب الساحاضطرا 300.01
 اضطراب اهللع مع رهاب الساح 300.21
 رهاب الساح بدون قصة اضطراب هلع 300.22
 الرهاب النوعي 300.29

نمط الدم ـ / نمط البيئة الطبيعية/ نمط احليوان: حدد النمط
 نمط آخر/ النمط الظريف/ احلقن, األذية

 الرهاب االجتامعي 300.23
 معمامً : حدد إذا كان

 االضطراب الوسوايس القهري 300.3
 مع بصرية ضعيفة: حدد إذا كان

 اضطراب الكرب ما بعد الرضح 309.81
 مزمن/ حاد: حدد إذا كان
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 مع بدء متأخر: حدد إذا كان
 اضطراب الكرب احلاد 308.3

 اضطراب القلق املعمم 300.02
أرش إىل احلالة الطبية ... [اضطراب القلق الناجم عن 293.84
 ]العامة

مع / مع هجامت هلع/ مع قلق معمم: دد إذا كانح
 أعراض وسواسية قهرية

راجع االضطرابات (اضطراب القلق املحدث بامدة  -.-
 )املتعلقة باملواد من أجل الرواميز النوعية للمواد

مع / مع هجامت هلع/ مع قلق معمم: حدد إذا كان
 مع أعراض رهابية/ أعراض وسواسية قهرية

 مع بدء أثناء االمتناع/ ء أثناء االنسامممع بد: حدد إذا كان
 اضطراب القلق غري املحدد يف مكان آخر 300.00

  
 االضطرابات جسدية الشكل

  
 اضطراب اجلسدنة 300.81



  النفسية لالضطرابات املعدل الرابع واإلحصائي التشخييص الدليل إىل الرسيع املرجع

 

54                http://www.nafsani.blogspot.com/ 

 

 االضطراب اجلسدي الشكل غري املميز 300.82
 االضطراب التحوييل 300.11

مع عرض حيس / مع عرض حركي أو عجز: حدد النمط
 مع تظاهر خمتلط/ أو اختالجاتمع نوبات / أو عجز
307.XX اضطراب األمل 

 مرتافق مع عوامل نفسية 80.

 مرتافق مع كل من العوامل النفسية وحالة طبية عامة 89.
 مزمناً / حاداً : حدد إذا كان

 املراق 300.7
 حدد إذا كان مع بصرية ضعيفة

 اضطراب تشوه شكل اجلسد 300.7
حدد يف مكان االضطراب اجلسدي الشكل غري امل 300.82
  آخر

  
 االضطرابات املفتعلة

  
300.XX  (237)االضطراب املفتعل 
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 مع سيطرة عالمات وأعراض نفسية 16.

 مع سيطرة عالمات وأعراض جسدية 19.

 مع مشاركة عالمات وأعراض نفسية وجسدية 19.
 االضطراب املفتعل غري املحدد يف مكان آخر 300.19

  

 االضطرابات التفارقية
  

 النساوة التفارقية 300.12
 الرشاد التفارقي 300.13
 اضطراب اهلوية التفارقي 300.14
 اضطراب تبدد الشخصية 300.6

 االضطراب التفارقي غري املحدد يف مكان آخر 300.15

  
 االضطرابات اجلنسية واضطرابات اهلوية اجلنسية

  
 اختالالت الوظيفة اجلنسية
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دات التالية عىل مجيع اختال الت الوظيفة اجلنسية تطبق املحدِّ
 البدئية

 النمط املكتسب/ نمط مد احلياة
 النمط الظريف/ النمط املعمم

 ناجم عن عوامل مشرتكة/ ناجم عن عوامل نفسية
 اضطرابات الرغبة اجلنسية

 اضطراب نقص الرغبة اجلنسية 302.71
 اضطراب النفور اجلنيس 302.79

 اضطرابات اإلثارة اجلنسية
 ارة اجلنسية عند األنثىاضطراب اإلث 302.72
 اضطراب النعوظ عند الرجل 302.72

 )هزة اجلامع(اضطرابات اإليغاف 
 اضطراب اإليغاف عند األنثى 302.73
 اضطراب اإليغاف عند الرجل 302.74
 )املبترس(القذف املبكر  302.75
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 اضطرابات األمل اجلنيس
 )غري الناجم عن حالة طبية عامة(عرس اجلامع  302.76
 )غري الناجم عن حالة طبية عامة(تشنج املهبل  306.51

 خلل الوظيفة اجلنسية الناجم عن حالة طبية عامة
اضطراب نقص الرغبة اجلنسية عند األنثى الناجم  625.8
 ]أرش إىل احلالة الطبية العامة... [عن

اضطراب نقص الرغبة اجلنسية عند الذكر الناجم  608.89
 ]العامةأرش إىل احلالة الطبية ... [عن

أرش إىل ... [اضطراب النعوظ عند الذكر الناجم عن 607.84
 ]احلالة الطبية العامة

أرش إىل احلالة ... [عُرس اجلامع عند األنثى الناجم عن 625.0
 ]الطبية العامة

أرش إىل احلالة ... [عُرس اجلامع عند الذكر الناجم عن 608.89
 ]الطبية العامة

... نسية عند األنثى ناجم عنخلل آخر يف الوظيفة اجل 625.8
 ]أرش إىل احلالة الطبية العامة[
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... خلل آخر يف الوظيفة اجلنسية عند الذكر ناجم عن 608.89
 ]أرش إىل احلالة الطبية العامة[

راجع االضطرابات (خلل الوظيفة اجلنسية املحدث بامدة  -.-
 (253)املتعلقة باملواد من أجل الرواميز اخلاصة باملواد 

مع إيغاف / مع إثارة خمتلة/ مع رغبة خمتلة: إذا كان حدد
 مع أمل جنيس/ خمتل

 مع بدء أثناء االنسامم: حدد إذا كان
 خلل الوظيفة اجلنسية غري املحدد يف مكان آخر 302.70

  
 الشذوذات اجلنسية

 االستعراء 302.4
 )الصنمية(الفيتيشية  302.81
 االحتكاكية 302.89
 عشق األطفال 302.2
منجذب جنسياً / منجذب جنسياً نحو الذكور: ذا كانحدد إ

 منجذب جنسياً لالثنني معاً / نحو اإلناث
 مقترصاً عىل سفاح املحارم: حدد إذا كان
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 نمط غري حرصي/ نمط حرصي: حدد النمط
 املازوخية اجلنسية 302.83
 السادية اجلنسية 302.84
 لِبسة اجلنس اآلخر الفيتيشية 302.3

 م االرتياح مع جنسهمع عد: حدد إذا كان
 البصبصة 308.82
 الشذوذ اجلنيس غري املحدد يف مكان آخر 302.9

 اضطرابات اهلوية اجلنسية
302.XX اضطراب اهلوية اجلنسية 

 عند األطفال 6.
 عند املراهقني أو البالغني 85.

منجذب جنسياً / منجذب جنسياً إىل الذكور: حدد إذا كان
غري منجذب / الثنني معاً منجذب جنسياً إىل ا/ إىل اإلناث

 جنسياً إىل أي منهام
 اضطراب اهلوية اجلنسية غري املحدد يف مكان آخر 302.6
 االضطراب اجلنيس غري املحدد يف مكان آخر 302.9
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 اضطرابات األكل

ه العصبي 307.1 مَ  القَ
; النمط املفرط يف )املضبوط(النمط املحصور : حدد النمط

 املفرغ باملسهالت/ الطعام
 النهام العصبي 307.51

 النمط غري املفرغ/ النمط املفرغ: حدد النمط
 اضطراب األكل غري املحدد يف مكان آخر 307.50

  
 اضطرابات النوم

  
 اضطرابات النوم البدئية

 النوم) عُرس(اختالالت 
 األرق البدئي 307.42
 فرط النوم البدئي 307.44

 معاوداً : حدد إذا كان
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بَخ  347  )نتيايبالنوم اال(السَّ
 اضطراب النوم املرتبط بالتنفس 380.59
 اضطراب النظم اليوماوي للنوم 307.45

نمط املنطقة الزمنية / نمط صفحة النوم املتأخر: حدد النمط
 النمط غري املحدد/ نمط الوارديات املتغرية/ املتغرية
 اختالل النوم غري املحدد يف مكان آخر 307.47

 حاالت النوم املضطرب
 ضطراب الكابوسا 307.47
 اضطراب الرعب النومي 307.46
 اضطراب الرسنمة 307.46
 النوم املضطرب غري املحدد يف مكان آخر 307.47

 اضطرابات النوم املرتبطة باضطراب عقيل آخر
أو  Iأرش إىل االضطراب عىل املحور ... [األرق املرتبط بـ 307.42

II[ 
ضطراب عىل أرش إىل اال... [فرط النوم املرتبط بـ 307.44

 ]IIأو  Iاملحور 
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 (277)اضطرابات نوم أخر 

780.XX أرش إىل احلالة الطبية ... [اضطراب النوم الناجم عن
 ]العامة

 نمط األرق 52.

 نمط فرط النوم 54.

 نمط النوم املضطرب 59.

 النمط املختلط 59.
راجع االضطرابات (اضطراب النوم املحدث بامدة  -.-

 جل الرواميز اخلاصة باملواداملتعلقة باملواد من أ
نمط النوم / نمط فرط النوم/ نمط األرق: حدد إذا كان

 النمط املختلط/ املضطرب
 مع بدء أثناء االمتناع/ مع بدء أثناء االنسامم: حدد إذا كان

  
 اضطرابات السيطرة عىل الدافع
 غري املصنفة يف مكان آخر



  النفسية لالضطرابات املعدل الرابع واإلحصائي التشخييص الدليل إىل الرسيع املرجع

 

63                http://www.nafsani.blogspot.com/ 

 

  
 االضطراب االنفجاري املتقطع 312.34
 س الرسقةهو 312.32
 هوس إشعال احلرائق 312.33
 املقامرة املرضية 312.31
 هوس نتف الشعر 312.39
اضطراب السيطرة عىل الدافع غري املحدد يف مكان  312.30
 آخر

   
  

 اضطرابات التأقلم
  

309.XX اضطراب التأقلم 
 مع مزاج اكتئايب 0.

 مع قلق 24.

 مع قلق ومزاج اكتئايب خمتلط 28.
 املسلك مع اضطراب يف 3.
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 مع اضطراب خمتلط يف املسلك واالنفعاالت 4.

 غري املحدد 9.
 مزمناً / حاداً : حدد إذا كان

 

  
 اضطرابات الشخصية

  
زة عىل املحور : مالحظة  IIهذه االضطرابات مرمّ

 اضطراب الشخصية الزوراين 301.0
 اضطراب الشخصية الفصامانية 301.20
 ياضطراب الشخصية من النمط الفصام 301.22
 اضطراب الشخصية املعادية للمجتمع 301.7

 اضطراب الشخصية احلدودية 301.83
 اضطراب الشخصية اهليسرتيونية 301.50
 اضطراب الشخصية النرجسية 301.81
 اضطراب الشخصية املتجنبة 301.82
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 اضطراب الشخصية االعتامدية 301.6
 اضطراب الشخصية الوسواسية ـ القهرية 301.4
 شخصية غري املحدد يف مكان آخراضطراب ال 301.9

  
 حاالت أخر قد تكون مركز اهتامم رسيري

  
 العوامل النفسية املؤثرة يف احلاالت الطبية

أرش إىل احلالة ... [املؤثر عىل] العامل النفيس املحدد... [ 316
 ]الطبية العامة

 :اخرت اسامً بناءً عىل طبيعة العوامل النفسية
 ة طبية عامةاضطراب عقيل مؤثر عىل حال

 أعراض نفسية مؤثرة عىل حالة طبية عامة
الل شخصية أو أسلوب مواجهة الصعاب  مؤثرة ) القوب(خِ

 عىل حالة طبية عامة
 سلوكيات صحية سيئة التكيف مؤثرة عىل حالة طبية عامة
 استجابة نفسية مرتبطة بالشدة مؤثرة عىل حالة طبية عامة
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 عىل حالة طبية عامةعوامل نفسية أخر أو غري حمددة مؤثرة 

  
 اضطرابات احلركة املحدثة باألدوية

 الباركنسونية املحدثة بمضادات الذهان 332.1
 متالزمة مضادات الذهان اخلبيثة 333.92
 عرس املقوية احلاد املحدث بمضادات الذهان 333.7

 الزلز احلاد املحدث بمضادات الذهان 333.99
 ات الذهانعرس احلركة اآلجل املحدث بمضاد 333.82
ضعة املحدث باألدوية 333.1 عاش الوِ  رُ

اضطراب احلركة املحدث باألدوية غري املحدد يف  333.90
 مكان آخر

  
 اضطراب آخر حمدث باألدوية

للدواء غري حمددة يف مكان ) عكسية(تأثريات مناوئة  995.2
 آخر
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 املشكالت العالئقية
V61.9 أو حالة املشكلة العالئقية املرتبطة باضطراب عقيل 

 طبية عامة
V61.20 املشكلة العالئقية بني الوالد والطفل 
V61.10 املشكلة العالئقية بني الرشيكني 
V61.8 املشكلة العالئقية بني األشقاء 

V61.81 املشكلة العالئقية غري املحددة يف مكان آخر 

  
 املشكالت املتعلقة بسوء املعاملة أو اإلمهال

V61.21 طفلاإلساءة اجلسدية لل 
ز (  )إذا كان مركز االهتامم عىل الضحية 995.54رمّ

V61.21 اإلساءة اجلنسية للطفل 
ز (  )إذا كان مركز االهتامم عىل الضحية 995.53رمّ

V61.21 إمهال الطفل 
ز (  )إذا كان مركز االهتامم عىل الضحية 995.52رمّ

 اإلساءة اجلسدية للبالغ -.-
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V61.12 )إذا كانت من قبل الرشيك( 
V62.83 إذا كان شخصاً غري الرشيك( 

ز (  )إذا كان مركز االهتامم عىل الضحية 995.81رمّ
 اإلساءة اجلنسية للبالغ -.-

V61.12 )إذا كانت من قبل الرشيك( 
V62.83 إذا كان شخصاً غري الرشيك( 

ز (  )إذا كان مركز االهتامم عىل الضحية 995.83رمّ

  
 حاالت إضافية قد تكون مركز اهتامم رسيري

V15.81 عدم املطاوعة يف العالج 
V65.2 التامرض 

V71.01 سلوك معاد للمجتمع عند بالغ 
V71.02 سلوك معاد للمجتمع عند طفل أو مراهق 
V62.89 وظيفة عقلية حدودية 
 IIهذه مرمزة عىل املحور : مالحظة

 االنحدار االستعرايف املرتبط بالعمر 780.9
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V62.82 داد  احلِ
V62.3  دراسية(مشكلة أكاديمية( 
V62.2 مشكلة مهنية 

 مشكلة هوية 313.82
V62.89 مشكلة دينية أو روحية 
V62.4  تطبّع ثقايف(مشكلة تثاقفية( 

V62.89 مشكلة متصلة بمرحلة حياتية 

  
 (315)رواميز إضافية 

  
 )غري ذهاين(اضطراب عقيل غري حمدد  300.9

V71.09  عدم وجود تشخيص أو حالة عىل املحورI 
 Iأو حالة مؤجلني عىل املحور  تشخيص 799.9

V71.09  عدم وجود تشخيص عىل املحورII 
 IIتشخيص مؤجل عىل املحور  799.9
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 النظام متعدد املحاور
  

 االضطرابات الرسيرية: Iاملحور 
حاالت أخر قد تكون مركزاً لالهتامم             
 الرسيري

 اضطرابات الشخصية: IIاملحور 
 يلالتخلف العق            

 حاالت طبية عامة: IIIاملحور 
 مشكالت نفسية اجتامعية ومشكالت بيئية: IVاملحور 
 تقييم شامل لألداء الوظيفي: Vاملحور 
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 التقييم متعدد املحاور
Multiaxial Assessment 

  
يشمل النظام متعدد املحاور تقييامً عىل حماور عدة, حييل كل 

ت التي قد تُعني اخلطة منها إىل جمال خمتلف من املعلوما
ثمة مخسة حماور مدرجة يف . العالجية للطبيب وتتكهن املآل

 :متعدد املحاور DSM-IVتصنيف الـ 
 االضطرابات الرسيرية: Iاملحور 

حاالت أخر قد تكون مركزاً لالهتامم             
 الرسيري

 اضطرابات الشخصية: IIاملحور 

 التخلف العقيل            
 حاالت طبية عامة: IIIاملحور 
 مشكالت نفسية اجتامعية ومشكالت بيئية: IVاملحور 
 تقييم شامل لألداء الوظيفي: Vاملحور 

ل استخدام النظام املتعدد املحاور التقييم الشامل  يسهِّ
واملنهجي مع االنتباه لالضطرابات العقلية املختلفة 
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واحلاالت الطبية العامة واملشكالت النفسية االجتامعية 
املشكالت البيئية, ومستو األداء الوظيفي, التي يمكن أن و

يمنح النظام . تُغفَل إذا كان الرتكيز عىل مشكلة ماثلة وحيدة
مالئامً لتنظيم وتوصيل ) صيغة(املتعدد املحاور بُعداً 

املعلومات الرسيرية, ولإلمساك بتعقيد احلاالت الرسيرية 
الذين يقعون ولوصف التباين يف التظاهرات بني األفراد 

فضالً عن ذلك, يعزز النظام متعدد . حتت التشخيص ذاته
املحاور تطبيق النموذج احليوي النفيس االجتامعي 

(Biopsychosocial Model)  يف املواقع الرسيرية والتعليمية
 .والبحثية

-DSMيقدم ما تبقى من هذا الفصل وصفاً لكل من حماور الـ 

IV .ض املواقع أو املعاهد قد يفضل بعض األطباء, يف بع
مت  عدم استخدام النظام املتعدد املحاور, وهلذا السبب قُدِّ

دون تطبيق النظام  DSM-IVإرشادات لصياغة نتائج تقييم الـ 
 .املتعدد املحاور الرسمي, يف هناية هذا الفصل

  
 االضطرابات الرسيرية: Iاملحور 

م احلاالت الطبية األخر التي قد تكون مركزاً لالهتام
 الرسيري
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بوصف مجيع االضطرابات أو احلاالت  Iيُعنى املحور 
املختلفة يف التصنيف باستثناء اضطرابات الشخصية 

كام تُدرج عىل ). IIاملدرجة عىل املحور (والتخلف العقيل 
 .حاالت أخر قد تكون مركزاً لالهتامم الرسيري Iاملحور 

, Iر عندما يكون لد الشخص أكثر من اضطراب عىل املحو
إذا وجد أكثر من اضطراب عىل املحور . ينبغي ذكرها مجيعاً 

I داعي (, ينبغي إدراج التشخيص األسايس أو سبب الزيارة
عندما يكون لد شخص ما اضطراب عىل ). االستشارة

ب التشخيص  IIواضطراب عىل املحور  Iاملحور  سيُحسَ
ما مل يعقب تشخيص  Iاألسايس أو سبب الزيارة عىل املحور 

دة  IIاملحور  أو » )التشخيص األسايس(«العبارة املحدِّ
, Iإذا مل يوجد اضطراب عىل املحور . »)سبب الزيارة(«

ل تشخيص ما عىل . V71.09ينبغي ترميز ذلك بـ  إذا أُجِّ
, بانتظار جتميع معلومات إضافية, ينبغي ترميز ذلك Iاملحور 

 .799.9بـ 

  
 خلف العقيلالت    و  اضطرابات الشخصية: IIاملحور 

بوصف اضطرابات الشخصية والتخلف  IIيُعنى املحور 
كام يمكن استخدامه لتدوين املظاهر البارزة . العقيل
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يضمن إدراج . للشخصية سيئة التكيف واآلليات الدفاعية
اضطرابات الشخصية والتخلف العقيل عىل حمور مستقل 
أخذ إمكانية وجودها باحلسبان, الوجود الذي يمكن أن 

غفَ  األكثر  Iل عند توجيه االنتباه إىل اضطرابات املحور يُ
إن ترميز اضطرابات الشخصية عىل املحور . زخرفة يف العادة

II  ينبغي أال يعني ضمناً أن إمراض أو طيف العالج املناسب
 .Iخمتلف جذرياً عام لالضطرابات املرمزة عىل املحور 

 عندما يكون لد شخص ما أكثر من تشخيص عىل املحور
II ًوعندما يكون . , وهي احلالة الشائعة, ينبغي تدوينها مجيعا

, IIواملحور  Iلد شخص ما تشخيص عىل كل من املحور 
هو األسايس أو سبب  IIوحيث أن التشخيص عىل املحور 

الزيارة, فإنه ينبغي اإلشارة إىل ذلك بإضافة العبارة الوصفية 
 بعد» )سبب الزيارة(«أو » )التشخيص األسايس(«

إذا مل يوجد اضطراب عىل املحور . IIالتشخيص عىل املحور 
II ينبغي ترميز ذلك بـ ,V71.09 . إذا كان تشخيص ما عىل

, بانتظار جتميع معلومات إضافية, ينبغي  IIاملحور  مؤجالً
 .799.9ترميز ذلك بـ 

أيضاً لإلشارة إىل املظاهر البارزة  IIيمكن استخدام املحور 
والتي ال حتقق عتبة اضطراب  للشخصية سيئة التكيف
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يف حاالت كهذه, ينبغي عدم استخدام (شخصية حمدد, 
يمكن أيضاً اإلشارة إىل االستخدام ). رقم ترميزي

 .IIاالعتيادي آلليات الدفاع سيئة التكيف عىل املحور 

   
 احلاالت الطبية العامة: IIIاملحور 

ة التي يُعنى هذا املحور بوصف احلاالت الطبية العامة احلالي
تمل أن تكون عىل صلة بفهم أو تدبري االضطراب العقيل  حيُ

وهذه احلاالت مصنفة خارج فصل . لد الشخص
وكذلك خارج ( ICD-9-CMيف الـ » االضطرابات العقلية«

ملزيد من القوائم املفصلة التي ). (ICD-10من الـ  Vالفصل 
 ).G, راجع امللحق ICD-9-CMتشتمل الرواميز النوعية للـ 

 Iال يعني التمييز املتعدد املحاور بني اضطرابات املحور 
أن هناك فروقاً جوهرية يف تصورها  IIIواملحور  IIواملحور 

املفهومي, أو أن ال صلة هلا بالعوامل أو احلدثيات اجلسدية أو 
البيولوجية, أو أن احلاالت الطبية العامة ال صلة هلا بالعوامل 

إن الغرض من . سية االجتامعيةأو احلدثيات السلوكية أو النف
متييز احلاالت الطبية العامة هو تشجيع الدقة واإلحكام يف 

 .التقييم وتعزيز التواصل بني املعنيني يف الرعاية الصحية
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يمكن أن تكون احلاالت الطبية العامة ذات صلة 
يف بعض احلاالت يكون . باالضطرابات العقلية بطرق متنوعة

سبّبة بشكل مبارش لتطور أو  جلياً أن احلالة الطبية العامة مُ
. تفاقم األعراض العقلية وأن آلية هذا التأثري آلية فيزيولوجية

وعند اعتبار أن اضطراباً عقلياً هو عاقبة فيزيولوجية مبارشة 
حلالة طبية عامة, ينبغي تشخيص اضطراب عقيل ناجم عن 

وجيب تسجيل احلالة الطبية  Iحالة طبية عامة عىل املحور 
فعىل سبيل املثال, عندما . IIIو Iالعامة عىل كل من املحورين 

يكون قصور الدرقية سبباً مبارشاً لألعراض االكتئابية, يكون 
اضطراب مزاج ناجم عن  293.83هو  Iالتشخيص عىل املحور 

قصور الدرقية, مع مظاهر اكتئابية, ويُدرج قصور الدرقية ثانيةً 
ز عىل املحور   .244.9بـ  IIIويرمّ

ويف احلاالت التي تكون فيها العالقة السببية بني احلالة 
الطبية العامة واألعراض العقلية غري واضحة بام يكفي 

كاضطراب عقيل ناجم عن  Iلتستأهل تشخيصاً عىل املحور 
مثالً (حالة طبية عامة, ينبغي إدراج اضطراب عقيل مناسب 

غي ; وينبIوترميزه عىل املحور ) اضطراب اكتئايب جسيم
 .IIIترميز احلالة الطبية العامة فقط عىل املحور 
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ل فيها احلاالت الطبية العامة عىل  ثمة حاالت أخر تُسجَّ
ألمهيتها من أجل فهم شامل أو عالج الشخص  IIIاملحور 

 Iقد يكون اضطراب ما عىل املحور . املصاب باضطراب عقيل
ال, تطور مث( IIIارتكاساً نفسياً حلالة طبية عامة عىل املحور 

اضطراب تأقلم مع مزاج اكتئايب كارتكاس لتشخيص  309.0
قد ال تكون بعض احلاالت الطبية العامة ). رسطان الثدي

عىل صلة مبارشة باالضطراب العقيل ولكن رغم ذلك هلا 
مثال, عندما يكون (تضمينات إنذارية أو عالجية مهمة 

يم, اضطراب اكتئايب جس 296.30هو  Iالتشخيص عىل املحور 
اضطراب نظم, فإن اختيار  III 427.9معاود, وعىل املحور 

املعاجلة الدوائية يتأثر باحلالة الطبية العامة; أو حالة إدخال 
شخص ما لديه الداء السكري إىل املستشفى بسبب تفاقم 

 .الفصام, حيث جيب مراقبة التدبري باإلنسولني
عندما يكون لد شخص ما أكثر من تشخيص ذي صلة 

إذا مل يوجد . , ينبغي تسجيلها مجيعاً IIIياً باملحور رسير
, ينبغي اإلشارة إىل ذلك بالطريقة IIIاضطراب عىل املحور 

إذا كان التشخيص عىل املحور . »ال يشء: IIIاملحور «: التالية
III  بانتظار جتميع معلومات إضافية, ينبغي اإلشارة , مؤجالً

 .»مؤجل: IIIاملحور «: إىل ذلك بالطريقة التالية
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 املشكالت النفسية االجتامعية والبيئية: IVاملحور 
بفهم املشكالت النفسية االجتامعية  IVيسمح املحور 

واملشكالت البيئية التي قد تؤثر عىل تشخيص وعالج وإنذار 
قد تكون املشكلة ). IIو Iاملحورين (االضطرابات العقلية 

يايت سلبي أو النفسية االجتامعية أو البيئية عبارة عن حدث ح
صعوبة بيئية أو قصور, أو شدة عائلية أو بني شخصية أو عدم 
كفاية الدعم االجتامعي أو املوارد الشخصية, أو مشكلة 

أما ما . أخر متصلة بسياق حدثت فيه صعوبات الشخص
تدعى بالشدات اإلجيابية, كالرتقية يف العمل, فينبغي إدراجها 

ما, مثلام هو احلال عند فقط إذا سامهت أو قادت إىل مشكلة 
فضالً عن . شخص لديه صعوبة يف التأقلم مع الوضع اجلديد

أهنا تلعب دوراً يف إطالق أو مفاقمة اضطراب عقيل, فإن 
املشكالت النفسية االجتامعية قد تتطور أيضاً كنتيجة 
ن مشكالت ينبغي  إلمراضية نفسية لد الشخص أو قد تكوِّ

 .تدبرياعتبارها يف اخلطة الشاملة لل
عندما يكون لد شخص ما مشكالت نفسية اجتامعية أو 
ر أنه ذو  بيئية عديدة, ينبغي عىل الطبيب أن يسجل كل ما يقدَّ

جيب عىل الطبيب, بصورة عامة, أن يسجل فقط تلك . صلة
املشكالت النفسية االجتامعية والبيئية التي كانت موجودة 
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أنه يمكن بيد . خالل السنة التي سبقت التقييم الراهن
للطبيب أن خيتار تسجيل املشكالت النفسية االجتامعية 
والبيئية السابقة للسنة األخرية إذا كانت هذه املشكالت 
تساهم بجالء باالضطراب العقيل أو أصبحت بؤرة املعاجلة ـ 
عىل سبيل املثال, جتارب قتالية سابقة أدت إىل اضطراب 

 .الكرب ما بعد الرضح
, سيُشار إىل معظم املشكالت النفسية يف املامرسة العملية

ولكن, عندما تكون مشكلة نفسية . IVاالجتامعية عىل املحور 
اجتامعية أو بيئية, البؤرة الرئيسية لالهتامم الرسيري, ينبغي 

, مع ترميز مستمد من فصل Iتسجيلها أيضاً عىل املحور 
 .»حاالت أخر قد تكون مركزاً لالهتامم الرسيري«

ضعت أنامط املشكالت املختلفة يف الفئات لدواعٍ عملي ة, وُ
 :التالية

املشكالت يف جمموعة الدعم الرئيسية ـ مثل موت أحد * 
أفراد العائلة; مشكالت صحية يف العائلة; متزق العائلة 
حشة; االنتقال من البيت; الزواج  باالنفصال; الطالق أو الوَ

احلامية  الثاين للوالد; اإلساءة اجلنسية أو اجلسدية; فرط
األبوية; إمهال الطفل; االنضباط غري الكايف; النزاع مع 

 .األشقاء; والدة شقيق
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املشكالت املتصلة باملحيط االجتامعي ـ مثل موت أو فقد * 
صديق; دعم اجتامعي غري كاف; العيش املنفرد; صعوبة 
التطبُّع الثقايف; التمييز; التأقلم مع التحول يف دورة احلياة 

 ).دمثل التقاع(
املشكالت التعليمية ـ مثل, األمية; املشكالت األكاديمية, * 

النزاع مع املعلمني أو زمالء املدرسة; البيئة املدرسية غري 
 .املالئمة

املشكالت املهنية ـ مثل, البطالة; التهديد بفقدان الوظيفة; * 
جدول العمل الضاغط; ظروف العمل الصعبة; االستياء 

 .ل; النزاع مع املدير أو زمالء العملمن الوظيفة; تغيري العم
مشكالت السكن ـ مثل, الترشد; السكن غري املالئم; * 

 .اجلوار غري اآلمن; النزاع مع اجلريان أو مع املالك
املشكالت االقتصادية ـ مثل, الفقر املدقع; أموال غري * 

 .كافية; الدعم املعييش القارص
ة ـ مثل, مشكالت احلصول عىل خدمات الرعاية الصحي* 

خدمات الرعاية الصحية غري الكافية; عدم توفر نظام النقل 
 .إىل تسهيالت الرعاية الصحية; الضامن الصحي غري الكايف
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اجلريمة / املشكالت املتصلة بالعالقة مع النظام القضائي* 
 .ـ مثل, التوقيف; احلبس; املقاضاة; ضحية جريمة

ل التعرض مشكالت نفسية اجتامعية وبيئية أخر ـ مث* 
اة  للكوارث أو احلرب أو االعتداءات األخر; النزاع مع محُ

من غري األرسة مثل املرشد أو العامل االجتامعي أو ) راعني(
 .الطبيب; عدم توفر مكاتب اخلدمة االجتامعية

  
 التقييم الشامل لألداء الوظيفي: Vاملحور 

للطبيب أن حيكم عىل املستو الشامل  Vيسمح املحور 
وهذه املعلومات مفيدة يف . اء الوظيفي عند الشخصلألد

 .التخطيط للمعاجلة وقياس أثرها, وكذلك يف توقع النتيجة
 Vيمكن القيام بتسجيل األداء الوظيفي الشامل عىل املحور 

قد . )*((GAF)باستخدام التقييم الشامل لسلّم األداء الوظيفي 
مفيداً بوجه خاص يف تتبع أثر الرتقي  (GAF)يكون سلّم 

الرسيري لألشخاص بصورة شمولية, وذلك باستخدام 
حسب  (GAF)سلم ) تقويم(ينبغي تدريج . قياس وحيد

حيث حتدد . األداء الوظيفي النفيس واالجتامعي واملهني
ن االخ«التعليامت,  تالل يف األداء الوظيفي الناجم ال تضمِّ

 .»)أو بيئية(جسدية / تقييدات/عن حتديدات 
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ويشمل . جماالت لألداء الوظيفي 10إىل  GAFيُقسم سلّم 
انتقاء قيمة وحيدة تعكس عىل نحو  GAFإجراء تدريج 

ويمتلك . أفضل مستو األداء الوظيفي الشامل للشخص
 GAFم وصف كل جمال من جماالت النقاط العرشة يف سل

يغطي اجلزء األول شدة العرض, أما الثاين فيغطي : جزئني
ضمن سلسلة عرشية  GAFيعترب سلم . األداء الوظيفي

خاصة إذا وقعت إما شدة العرض أو مستو األداء 
فعىل سبيل املثال يصف اجلزء األول . الوظيفي ضمن املجال

مثال, التفكري (األعراض اخلطرية « 50−41من املجال 
ري, الطقوس الوسواسية الشديدة, رسقة املحالت االنتحا
ويتضمن اجلزء الثاين أي اختالل خطري يف األداء » )املتكررة

مثال, عدم وجود أصدقاء, (االجتامعي أو املهني أو املدريس 
ينبغي مالحظة أنه يف ). عدم القدرة عىل االحتفاظ بعمل

حاالت عدم االنسجام بني شدة العرض لد الشخص 
النهائية تعكس  GAFألداء الوظيفي فإن درجة ومستو ا

 GAFعىل سبيل املثال, ستكون درجة . دوماً أسوأمها
لشخص يشكل خطراً كبرياً عىل ذاته رغم أدائه الوظيفي 

لشخص  GAFوعىل نحو مماثل, فإن درجة . 20اجليد, دون الـ
لديه احلد األدنى من األعراض النفسية ولكن مع اختالل 

مثال, شخص قاده االنشغال املفرط (الوظيفي كبري يف األداء 
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باستخدام مادة إىل فقدان عمله وأصدقائه ولكن دون أن 
 .أو أقل من ذلك 40ستكون ) يكون هناك أية إمراضية نفسية

وضع (يف معظم احلاالت, ينبغي أن يكون التدريج 
أي, (معنياً بالفرتة الراهنة  GAFعىل سلم ) الدرجات

ألن وضع الدرجات ) وقت التقييم مستو األداء الوظيفي
لألداء الوظيفي الراهن سيعكس بصورة عامة احلاجة إىل 

وحلساب التفاوت بني يوم وآخر يف . العالج أو الرعاية
» للفرتة احلالية« GAFاألداء الوظيفي, يربمج عملياً تدريج 

. أحياناً كأخفض مستو لألداء الوظيفي لألسبوع املايض
, يف   GAFبعض املواقع, تدوين تدريج سلم قد يكون مفيداً

ج سلم . يف كل من وقت القبول ووقت التخريج قد يُدرَّ
GAF  األعىل (أيضاً من أجل فرتات أخر مثال, املستو

). لألداء الوظيفي لبضعة أشهر عىل األقل أثناء السنة املاضية
ل سلم  تبَع »= GAF«: كام ييل Vعىل املحور  GAFيُسجَّ , يُ

تبع بالفرتة الزمنية التي يعكسها 100إىل  0ن م GAFبتدريج  , يُ
, »)الراهن(«التدريج بني قوسني ـ عىل سبيل املثال, 

 .»)عند التخريج(«, »)املستو األعىل يف السنة املاضية(«
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عند  GAFمن أجل ضامن عدم إمهال أي عنرص من سلم 
, يمكن تطبيق الطريقة التالية من أجل GAFإجراء تدريج 

 :GAFء تدريج حتديد إجرا
بدءاً من املستو األعىل, قيِّم كل جمال بالسؤال : 1اخلطوة 

هل شدة األعراض لد الشخص أو مستو األداء «
 .»الوظيفي أسوأ مما هو مبنيَّ يف وصف املجال?

تابع النزول عىل السلم حتى الوصول إىل املجال : 2اخلطوة 
شدة األعراض لد الشخص أو ) يالئم(الذي يطابق 

 .تو األداء الوظيفي, وأهيام أسوأمس
انظر إىل املجال التايل األخفض من أجل التحقق : 3اخلطوة 

ينبغي أن يكون . املزدوج من أن تكون قد توقفتَ قبل األوان
هذا املجال شديداً من ناحية شدة األعراض ومستو األداء 

إذا كان األمر كذلك, فقد تم الوصول إىل املجال . الوظيفي
دْ أدراجك ). 4تابع إىل اخلطوة ( املناسب إذا مل يكن كذلك, عُ

 .وتابع النزول عىل السلم 2إىل اخلطوة 
النوعي ضمن جمال النقاط  GAFلتحديد تدريج : 4اخلطوة 

العرش املختار, ضع يف احلسبان ما إذا كان األداء الوظيفي 
للشخص يف النهاية األعىل أو األخفض من جمال النقاط 

ل املثال, ضع يف احلسبان شخصاً يسمع عىل سبي. العرش
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مثل شخص ما لديه فصام منذ (أصواتاً ال تؤثر عىل سلوكه 
إذا كانت ). زمن طويل ويقبل أهالساته كجزء من املرض

مرة يف األسبوع (األصوات حتدث بشكل غري متكرر نسبياً 
. هو األكثر مالءمة 40أو  39, فقد يكون التدريج )أو أقل

ان الشخص يسمع أصواتاً بصورة بخالف ذلك, إذا ك
, سيكون التدريج   .أكثر مالءمة 32أو  31مستمرة تقريباً

  
 (GAF)التقييم الشامل لسلم األداء الوظيفي 

قيّم األداء الوظيفي النفيس االجتامعي واملهني كعملية 
ن . متصلة افرتاضية بني الصحة العقلية واملرض ال تضمِّ

اجم عن التقييدات اجلسدية االختالل يف األداء الوظيفي الن
 ).أو البيئية(

ز  استخدم رواميز مبارشة عندما يكون ذلك : مالحظة(رمّ
 ).مناسباً 

أداء وظيفي أعىل يف جمال واسع من األنشطة,  100−91
مشكالت احلياة ال تبدو أبداً أنه قد أفلت زمامها, 

ال . يسعى إليه اآلخرون لصفاته اإلجيابية العديدة
 .أعراض
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مثال, قلق (األعراض غائبة أو يف حدها األدنى   90−81
, أداء وظيفي جيد عىل كافة )خفيف قبل امتحان ما

هتمّ ومنخرط يف جمال واسع من األنشطة,  الصعد, مُ
شبع  , مُ بشكل عام باحلياة, ) مرسور(مؤثر اجتامعياً

ليس هناك ما هو أكثر من مشكالت أو انشغاالت 
لة بني احلني مثال, جدال مع أفراد العائ(يومية 
 ).واآلخر

إذا كانت األعراض موجودة فهي عابرة وهي   80−71
ارتكاسات يمكن توقعها عىل شدة نفسية اجتامعية 

, ليس هناك )مثال, صعوبة الرتكيز بعد جدال عائيل(
ما هو أكثر من اختالل طفيف يف األداء الوظيفي 

مثال, تقصري مؤقت (االجتامعي أو املهني أو املدريس 
 ).واجب املدريسيف ال

مثال, مزاج منخفض (بعض األعراض اخلفيفة   70−61
أو بعض الصعوبة يف األداء الوظيفي ) وأرق خفيف

ب من (االجتامعي أو املهني أو املدريس  مثال, الترسّ
) املدرسة بني احلني واآلخر, أو رسقة ضمن املنزل

ولكن بصورة عامة يقوم بأداء وظيفي جيد نوعاً ما, 
 .العالقات الشخصية اإلجيابيةويقيم بعض 



  النفسية لالضطرابات املعدل الرابع واإلحصائي التشخييص الدليل إىل الرسيع املرجع

 

87                http://www.nafsani.blogspot.com/ 

 

مثال, وجدان مسطح ومواربة (أعراض متوسطة   60−51
أو صعوبة متوسطة يف ) يف الكالم, نوبات هلع أحياناً 

األداء الوظيفي االجتامعي أو املهني أو املدريس 
مثال, قلة أصدقاء, نزاعات مع األقران أو زمالء (

 ).العمل

نتحاري, طقوس مثال, تفكري ا(أعراض خطرية   50−41
وسواسية شديدة, رسقات متكررة للمحالت 

أو أي اختالل خطري يف األداء الوظيفي ) التجارية
مثال, عدم وجود (االجتامعي أو املهني أو املدريس 

 ).أصدقاء, عدم القدرة عىل االحتفاظ بعمل

بعض االختالل يف اختبار الواقع أو التواصل   40−31
نطقي أو غامض أو غري مثال, الكالم أحياناً غري م(

أو اختالل كبري يف عدة جماالت مثل العمل أو ) مالئم
املدرسة أو العالقات العائلية أو املحاكمة أو التفكري 

مثال ذلك, رجل مكتئب يتحاشى (أو املزاج 
األصدقاء وهيمل العائلة وعاجز عن العمل; وطفل 
عاصٍ يف  , مُ كثرياً ما يرضب من هم أصغر منه عمراً

 ).ويفشل يف املدرسة البيت,
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السلوك يتأثر كثرياً باألوهام أو األهالسات أو   30−21
, متفكك (اختالل خطري يف التواصل أو املحاكمة  مثالً

, يترصف بشكل غري مناسب بوضوح, انشغال  أحياناً
أو عجز األداء الوظيفي يف كافة املجاالت ) انتحاري

, يبقى يف الرسير طوال اليوم, (تقريباً  ال عمل أو مثالً
 ).ال بيت, أو ال أصدقاء

وجود خطورة معينة إلحلاق األذ بالذات أو   20−11
مثال, حماوالت انتحارية دون توقع (باآلخرين 

أو خيفق ) واضح للموت, عنف متكرر, إثارة هوسية
أحياناً يف احلفاظ عىل حد أدنى من النظافة الشخصية 

لتواصل أو اختالل فاضح يف ا) مثل, التلطخ بالرباز(
 ).مفكك بصورة كبرية أو صامت(

خطورة دائمة إلحلاق أذ شديد بالذات أو     10−1
أو عجز دائم يف ) مثال, عنف معاود(باآلخرين 

احلفاظ عىل احلد األدنى من النظافة الشخصية أو 
 .عمل انتحاري جدي مع توقع واضح للموت

 .معلومات غري كافية         0

 Nonaxial Formatوري غري املح) الصيغة(البُعد  
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يمكن لألطباء الذين ال يرغبون يف استخدام البعد املتعدد 
وهؤالء . املحاور ببساطة أن يدرجوا التشخيصات املناسبة

الذين خيتارون هذه الطريقة ينبغي أن يتبعوا القاعدة العامة 
يف تسجيل جمموع االضطرابات التي تتواجد معاً من 

عامة وعوامل أخر طاملا اضطرابات عقلية وحاالت طبية 
وينبغي أن يدرج . أن هلا صلة بالعناية بالشخص وبعالجه
 .التشخيص الرئييس أو سبب الزيارة أوالً 

 
 )أكتوبر(املقرر بعد شهر ترشين األول  CM-9-ICDترميز     * 

1 ,2000. 

م التقييم الشامل لألداء الوظيفي النفيس عىل سلّم )  *( مِّ صُ
من قبل ليوبورسكي وذلك يف سلّم  100وحتى  0من 

التقييامت «: ليوبورسكي ل(تقييم الصحة ـ املرض 
: 7أرشيف الطب النفيس العام » حة العقيلةالرسيرية للص

أما سبيتزر وزمالؤه فقد طوروا نسخة ). 1962, 407−417
ي سلّم التقييم  مّ أخر من سلّم تقييم الصحة ـ املرض سُ

إينديكوت ج, سبيتزر رل, فاليس ج ل, ( (GAS)الشامل 
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طريقة لقياس الشدة : سلّم التقييم الشامل«: كوهني ج
أرشيف الطب النفيس العام » لنفيسالشاملة لالضطراب ا

نسخة  DSM-III-Rأدرج يف الـ ). 1976, 766−771: 33
لة من الـ  التقييم الشامل لسلم : عىل شكل GASمعدَّ
 .(GAF)األداء الوظيفي لـ
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 اضطرابات أول ما يتـم تشـخيصها عادة
 يف سن الرضاعة أو الطـفولة أو املراهقة
Disorders usually First Diagnosed 

in Infancy, Childhood, or Adolescence 
  

س لالضطرابات التي أول ما تشخص عادة  هذا الفصل مكرّ
وهذا التقسيم . يف سن الرضاعة أو الطفولة أو املراهقة

للتصنيف وفقاً لسن الظهور هو من أجل التبسيط وليس 
ورغم أن اضطرابات هذا الفصل عادة ما . تقسيامً مطلقاً 

الطفولة واملراهقة, فإن بعض األفراد ممن تكون جلية يف 
مثل اضطراب (تشخص لدهيم اضطرابات هذا الفصل 

قد ال يلفتون االنتباه الرسيري ) فرط احلركية/ عجز االنتباه
فضالً عن ذلك, ليس نادراً أن يتبد . حتى سن الرشد

العديد من االضطرابات املصنفة يف فصول أخر يف سن 
ثل, االضطراب االكتئايب اجلسيم, م(الطفولة أو املراهقة 

لذا ينبغي عىل األطباء ). الفصام, االضطراب القلقي املعمم
الذين يعملون أساساً مع األطفال واملراهقني أن يكونوا عىل 
معرفة بكامل الدليل, كام ينبغي عىل األطباء الذين يعملون 

 .أساساً مع الراشدين أن يكونوا عىل معرفة هبذا الفصل
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 Mental Retardationالعقيل  التخلف
ز عىل املحور : مالحظة  .IIهذا االضطراب مرمّ

  
 :التخلف العقيل ■
A − وظيفة عقلية أدنى من املعدل الطبيعي بشكل رصيح :

أو أدنى باختبار حاصل  70يقارب الـ IQحاصل الذكاء 
بالنسبة لألطفال, وظيفة عقلية أدنى من (الذكاء الفردي 

 ).لك بالتقييم الرسيرياملعدل بشكل رصيح وذ
B −  أي (عجز أو اختالل متزامن يف الوظيفة التكيفية الراهنة

فعالية الشخص يف تلبية معايري متوقعة بالنسبة لعمره أو 
: يف اثنني من احلقول التالية عىل األقل) جمموعته الثقافية

التواصل, الرعاية الذاتية, احلياة املنزلية, املهارات 
صية, استخدام موارد املجتمع, التوجه والشخ/ االجتامعية

الذايت, املهارات الدراسية الوظيفية, العمل, وقت الفراغ, 
 .الصحة, األمن

C −  سنة 18البداية قبل عمر. 
الرتميز مبني عىل درجة الشدة ويعكس مستو االختالل 

 :العقيل
317  التخلف العقيل اخلفيف مستوIQ  70وحتى  55−50من 

 .تقريباً 
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 40−35من  IQتخلف العقيل املتوسط الشدة مستو ال 318.0
 .55−50وحتى 

318.1  التخلف العقيل الشديد مستوIQ  وحتى  25−20من
35−40. 

318.2  التخلف العقيل العميق مستوIQ  25أو  20دون. 
عندما يكون ثمة : التخلف العقيل, غري املحدد يف شدته 319

لقدرة عىل افرتاض قوي بوجود التخلف العقيل مع عدم ا
كام هو احلال (اختبار ذكاء الشخص باالختبارات املعيارية 

مثالً بالنسبة لألشخاص الذين لدهيم اختالل شديد أو 
ع  ).بالنسبة لغري املتعاونني أو بالنسبة للرضّ

  
 اضطرابات التعلم

 Learning Disorders 
 اضطرابات املهارات الدراسية سابقاً (

Formerly Academic Skills Disorders(  
  

 Reading Disorderاضطراب القراءة  315.55 ■
A −  يكون األداء يف القراءة, كام يقاس بواسطة االختبارات

املعيارية الفردية لدقة القراءة أو الفهم, وبصورة رصحية دون 
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املستو املنتظر من عمر الشخص والذكاء والتعليم املناسب 
 .للعمر

B −  يؤثر االضطراب يف املعيارA  بصورة واضحة عىل
اإلنجاز الدرايس أو األنشطة اليومية التي تتطلب مهارات يف 

 .القراءة
C −  فإن صعوبات القراءة تتجاوز , إذا كان هناك عجز حيسّ

 .تلك التي تصاحبها عادة
عصبية (إذا كان هناك حالة طبية عامة : مالحظة ترميزية

ز احلالة عىل املحور ) مثالً   .IIIأو عجز حيس, رمّ
  
 Mathematics Disorderاضطراب احلساب  315.1 ■
A −  تكون القدرة احلسابية, كام تقاس بواسطة االختبارات

املعيارية الفردية, وبصورة رصحية, دون املستو املنتظر من 
 .عمر الشخص والذكاء والتعليم املناسب للعمر

B −  يؤثر االضطراب يف املعيارA  بصورة واضحة عىل
و األنشطة اليومية التي تتطلب قدرات اإلنجاز الدرايس أ

 .حسابية
C −  فإن الصعوبات يف القدرة , إذا كان هناك عجز حيسّ

 .احلسابية تتجاوز تلك التي تصاحبها عادة
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عصبية (إذا كان هناك حالة طبية عامة : مالحظة ترميزية
ز احلالة عىل املحور ) مثالً   .IIIأو عجز حيس, رمّ

  
 كتايباضطراب التعبري ال 315.2 ■
   Disorder of Written Expression 
A −  تكون املهارات الكتابية, كام تقاس بواسطة االختبارات

, )أو التقييامت الوظيفية للمهارات الكتابية(املعيارية الفردية 
وبصورة رصحية دون املستو املنتظر من عمر الشخص 

 .والذكاء والتعليم املناسب للعمر
B − عيار يؤثر االضطراب يف املA  بصورة واضحة عىل

اإلنجاز الدرايس أو األنشطة اليومية التي تتطلب إنشاء 
مثل كتابة مجلة سليمة قواعدياً وفقرات (نصوص مكتوبة 

 ).منظمة
C −  فإن الصعوبات يف املهارات , إذا كان هناك عجز حيسّ

 .الكتابية تتجاوز تلك التي ترتافق معه عادة
عصبية (الة طبية عامة إذا كان هناك ح: مالحظة ترميزية

ز احلالة عىل املحور ) مثالً   .IIIأو عجز حيس, رمّ
  
د يف مكان آخر 315.9 ■  اضطراب التعلم غري املحدَّ
   Learning Disorder Not otherwise Specified 
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تعنى هذه الفئة باضطرابات التعلم التي ال تتحقق فيها أي 
هذه الفئة  قد تشمل. من معايري اضطراب التعلم النوعية

القراءة, احلساب, التعبري (مشكالت يف املجاالت الثالثة 
والتي تؤثر بشكل كبري عىل اإلنجاز الدرايس حتى ) الكتايب

وإن مل يكن األداء يف االختبارات التي تقيس كل مهارة عىل 
حدة بشكل واضح دون املستو املنتظر من عمر الشخص 

 .والذكاء والتعليم املناسب للعمر
  

 طرابات املهارات احلركية اض

Motors Skills Disorders  
  

 اضطراب التناسق النامئي 315.4 ■
   Developmental Coordination Disorder 
A −  ًيكون األداء يف النشاطات اليومية التي تتطلب تناسقا

, بصورة رصحية, دون املستو املنتظر من عمر  حركياً
تأخر الواضح يف وقد يتبد ذلك يف ال. الشخص وذكائه

مثال, امليش, احلبو, (الوصول إىل املعامل التطورية احلركية 
أو أداء ضعيف يف » اخلراقة«أو إسقاط األشياء ) اجللوس

 .الرياضيات أو ضعف يف الكتابة
B −  يؤثر االضطراب يف املعيارA  بشكل مهم عىل اإلنجاز

 .الدرايس أو األنشطة اليومية
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C − مثال, شلل (لة طبية عامة ال ينجم االضطراب عن حا
وال تتحقق فيه ) دماغي أو شلل نصفي أو حثل عضيل

 .معايري اضطراب نامئي شامل
D −  إذا كان هناك ختلف عقيل, فإن الصعوبات احلركية

 .تتجاوز تلك التي تصاحبه عادة
) عصبية مثالً (إذا وجدت حالة طبية عامة : مالحظة ترميزية

ز احلالة عىل امل   .IIIحور أو عجز حيس, رمّ
  

 اضطرابات التواصل

 Communication Disorders  
  

 االضطراب اللغوي التعبريي 315.31 ■
   Expressive Language Disorder 
A −  املُحرزة من القياسات ) أو النقاط(تكون العالمات

املعيارية الفردية يف نامء اللغة التعبريي وبصورة رصحية دون 
ملعيارية لكل من املقدرة العقلية تلك املُحرزة من القياسات ا

قد يتجىل االضطراب . غري اللفظية ونامء اللغة االستقبايل
رسيرياً بأعراض تتضمن حمدودية واضحة للحصيلة اللغوية 

أو أخطاء يف أزمنة الفعل أو صعوبة تذكر كلامت ) القاموس(
 .أو إنشاء مجل ذات طول وتعقيد مناسبني تطورياً 
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B −  اللغة التعبريية عىل التحصيل تؤثر الصعوبات يف
 .األكاديمي أو املهني أو عىل التواصل االجتامعي

C −  ال تتحقق معايري االضطراب اللغوي االستقبايل ـ
 .التعبريي أو معايري اضطراب نامئي شامل

D −  إذا وجد ختلف عقيل أو عجز حيس أو نطقي حركي أو
ب حرمان بيئي, تكون الصعوبات اللغوية زائدة عام يصاح

 .هذه املشكالت يف العادة
إذا وجد عجز حيس أو نطقي حركي أو : مالحظة ترميزية

ز احلالة عىل املحور   .IIIإذا وجدت حالة عصبية, رمّ
  
 االضطراب اللغوي االستقبايل ـ التعبريي املختلط 315.32 ■

Mixed Receptive-Expressive Language Disorder 
A − ة القياسات املعيارية تكون النقاط املحرزة من جمموع

الفردية لكل من نامء اللغة التعبريي ونامء اللغة االستقبايل 
وبصورة رصحية دون تلك املُحرزة من القياسات املعيارية 

تتضمن األعراض تلك . للمقدرة العقلية غري اللفظية
املشاهدة يف االضطراب اللغوي التعبريي باإلضافة إىل 

و أنامط حمددة من الكلامت, صعوبة فهم الكلامت أو اجلمل أ
 .كالتعابري الفراغية
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B −  تؤثر الصعوبات يف اللغة االستقبالية والتعبريية بصورة
كبرية عىل التحصيل األكاديمي أو املهني أو عىل التواصل 

 .االجتامعي
C − ال تتحقق معايري اضطراب نامئي شامل. 
D −  إذا وجد ختلف عقيل أو عجز حيس أو نطقي حركي أو

بيئي, تكون الصعوبات اللغوية زائدة عام يصاحب  حرمان
 .هذه املشكالت يف العادة

إذا وجد عجز حيس أو نطقي أو حركي أو : مالحظة ترميزية
ز احلالة عىل املحور   .IIIحالة طبية عامة, رمّ

  
اضطراب النطق النامئي (االضطراب الصويت  315.39 ■

 )سابقاً 
Phonological Disorder (Formerly Developmental 

Articulation Disorder) 
A −  اإلخفاق يف استخدام األصوات التي تكتسب بشكل

مثال, أخطاء يف إظهار (تطوري بام يتناسب مع العمر واللغة 
وهذا يتضمن, دون . الصوت واستخدامه وبيانه أو تنظيمه

/ ت/استخدام [أن يقترص عىل ذلك, استبدال صوت بآخر 
بعض األصوات كالتي ) حذف(أو إسقاط / ك/بدالً من 

 ).تكون يف مواضع هنائية
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B −  تؤثر الصعوبات يف إظهار الصوت عىل اإلنجاز الدرايس
 .أو املهني أو عىل التواصل االجتامعي

C −  إذا كان هناك ختلف عقيل أو عجز حيس أو نطقي حركي
أو حرمان بيئي, فإن الصعوبات يف احلديث تتجاوز تلك 

 .ه املشكالتالتي تصاحب يف العادة هذ
إذا وجد عجز حيس أو نطقي أو حركي أو : مالحظة ترميزية

ز احلالة عىل املحور   .IIIحالة طبية عامة, رمّ
  
 
 Stutteringالتأتأة  307.0 ■
A −  ال (اضطراب يف االنسياب الطبيعي لنظم الكالم

, يتصف بحدوث متكرر لواحدة )يتناسب وعمر الشخص
 :أو أكثر من التظاهرات التالية

 .تكرارات لألصوات وللمقاطع اللفظية (1)
 .مدّ أو إطالة يف الصوت (2)
 .اعرتاضيات (3)
 ).مثل التوقفات ضمن كلمة(كلامت متقطعة  (4)
توقفات يف سياق احلديث (إحصار صامت أو مسموع  (5)

 ).مملوءة أو فارغة
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استعاضة كلامت بأخر (مواربات أو مداورات  (6)
 ]).اإلشكالية[ة هبدف جتنب الكلامت العويص

 .إطالق كلامت حمددة عند زيادة التوتر اجلسدي (7)
.. أ.. أ.. أ«مثال, (تكرارات لكلمة وحيدة املقطع كلياً  (8)
 ).»راه.. أ

B −  إن االضطراب يف انسيابية الكالم يؤثر عىل اإلنجاز
 .الدرايس أو املهني أو عىل التواصل االجتامعي

C − قي حركي أو حالة إذا كان هناك عجز حيسّ أو نط
عصبية, فإن الصعوبات يف احلديث تتجاوز تلك التي 

 .تصاحب هذه املشكالت عادة
إذا وجد عجز حيس أو نطقي حركي أو : مالحظة ترميزية

ز احلالة عىل املحور   .IIIحالة عصبية, رمّ
  
 اضطراب التواصل غري املحدد يف مكان آخر 307.9 ■
   Communication Disorder Not otherwise Specified 

تعنى هذه الفئة باضطرابات التواصل التي ال تتحقق فيها 
, اضطراب . معايري أي من اضطرابات التواصل النوعية مثالً

أي شذوذ يف طبقة الصوت أو ارتفاعه أو نوعيته (صويت 
  ).أو نغمته أو رنينه) صفته(
  

 االضطرابات النامئية الشاملة
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Pervasive Developmental Disorders  
  

 Autistic Disorderاالضطراب التوحدي  299.00 ■
A −  (1)من ) أو أكثر(ينبغي توفر ما جمموعه ستة تظاهرات 
وتظاهر واحد من كل  (1), تظاهرين عىل األقل من (3)و (2)و

 .(3)و (2)من 
اختالل كيفي يف التفاعل االجتامعي كام يتجىل يف  (1)

 :قلاثنتني من التظاهرات التالية عىل األ
(a)  اختالل رصيح يف استخدام السلوكيات غري

اللفظية العديدة كالتحديق عني يف عني والتعبري 
الوجهي والوضعات اجلسدية واإليامءات التي ختدم 

 .يف تنظيم التفاعل االجتامعي
(b)  اإلخفاق يف تطوير عالقات مع األقران تكون

 .مناسبة للمرحلة التطورية
(c) لمشاركة يف املتعة أو غياب السعي العفوي ل

مثل (االهتاممات أو اإلنجازات مع الناس اآلخرين 
عدم البحث عن الظهور أو اإلشارة إىل األشياء التي 

 ).هيتم هبا أو إحضارها
(d) انعدام التبادل االجتامعي أو االنفعايل. 

اختالالت كيفية يف التواصل كام تتبد يف واحدة من  (2)
 :قلالتظاهرات التالية عىل األ
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(a)  وال (تأخر يف تطور اللغة املنطوقة أو غياهبا الكامل
يرتافق ذلك مع حماولة املعاوضة من خالل نامذج بديلة 

 ).من التواصل كاإليامء والتلميح
(b)  ًاألشخاص الذين يمتلكون كالما يكون لد

, اختالل واضح يف القدرة عىل استهالل حديث  كافياً
 .أو االستمرار به مع اآلخرين

(c)  استخدام متكرر ونمطي للغة أو استخدام لغة
 .خاصة

(d)  انعدام ألعاب اخليال املنوعة أو ألعاب املحاكاة
 .االجتامعية املناسبة للمستو التطوري

نامذج من السلوك واالهتاممات واألنشطة املقيدة  (3)
التكرارية والنمطية كام تتجىل يف واحدة من التظاهرات 

 :التالية عىل األقل
(a)  انشغال كيل بموضوع اهتامم أو مواضيع اهتامم

 .مقيدة ونمطية شاذة إما يف الشدة أو يف الرتكيز
(b)  التقيد الصارم بصورة واضحة بطقوس أو روتينات

 .نوعية وغري وظيفية
(c)  مثل الرضب باليد (أسلوبية حركية متكررة ونمطية

 .)أو باإلصبع أو ليّهام أو حركات معقدة لكامل اجلسم
(d) االنشغال املستمر بأجزاء من األشياء. 
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B −  تأخر األداء أو أداء غري طبيعي يف واحد من املجاالت
 (2)التفاعل االجتامعي  (1): سنوات 3التالية, مع بدء فيام قبل 

اللعب  (3)اللغة كام تستخدم يف التواصل االجتامعي أو 
 .اخليايل أو الرمزي

C − يت أو االضطراب ال ينجم االضطراب عن اضطراب ر
 .التفككي يف الطفولة

  
 Rett’s Disorderاضطراب ريت  299.80 ■
A − وجود كل ما ييل: 

 .تطور طبيعي يف فرتة ما قبل الوالدة وما حول الوالدة (1)
تطور نفيس حركي طبيعي خالل األشهر اخلمسة  (2)

 .األوىل بعد الوالدة
 .حميط الرأس طبيعي عند الوالدة (3)

B − ا ييل بعد فرتة تطور طبيعيةبدء كل م: 
 .شهراً  48أشهر و 5تباطؤ نمو الرأس بني سن  (1)
فقد املهارات اليدوية اهلادفة التي اكتسبت سابقاً بني  (2)

شهراً مع تطور الحق حلركات يد  30أشهر وعمر  5عمر 
 ).مثل حركة العرص أو غسيل اليد(نمطية 

 .زعيةظهور مشية سيئة التناسق أو ظهور حركات ج (3)
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تطور لغة استقبالية وتعبريية شديدة االختالل مع  (4)
 .تأخر نفيس حركي شديد

 االضطراب التفككي يف الطفولة 299.10 ■
   Childhood Disintegrative Disorder 
A −  تطور طبيعي ملدة سنتني عىل األقل بعد الوالدة, يتجىل

بوجود تواصل لفظي وغري لفظي وعالقات اجتامعية ولعب 
 .لوك تكيُّفي مناسبة للعمروس

B −  ً10قبل عمر (فقد هام رسيرياً ملهارات اكتسبت سابقا 
 :يف اثنني عىل األقل من املجاالت التالية) سنوات

 .لغة استقبالية وتعبريية (1)
 .مهارات اجتامعية أو سلوك تكيّفي (2)
 .ضبط املثانة أو األمعاء (3)
 .اللعب (4)
 .املهارات احلركية (5)

C − وذات يف األداء يف جمالني من املجاالت التالية عىل شذ
 :األقل
مثل االختالل (اختالل كيفي يف التفاعل االجتامعي  (1)

يف السلوكيات غري اللفظية, اإلخفاق يف تطوير عالقات 
 ).مع األقران, انعدام التبادل االنفعايل أو االجتامعي
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ام مثل تأخر أو انعد(اختالالت نوعية يف التواصل  (2)
الكالم املنطوق, انعدام القدرة عىل استهالل احلديث أو 

االستمرار به, استخدام متكرر ونمطي للغة, انعدام 
 ).ألعاب اخليال املتنوعة

نامذج سلوكية واهتاممات وأنشطة مقيدة وتكرارية  (3)
 .ونمطية, بام يف ذلك نمطيات حركية وأسلوبيات

D − ت النامئية ال ينجم االضطراب عن أي من االضطرابا
 .الشاملة النوعية أو عن الفصام

  
 Asperger’s Disorderاضطراب أسربجر  299.80 ■
A −  اختالل كيفي يف التفاعل االجتامعي كام يتجىل يف اثنني

 :عىل األقل من التظاهرات التالية
اختالل واضح يف استخدام السلوكيات غري اللفظية  (1)

تعبري الوجهي, العديدة مثل التحديق عني يف عني, ال
 .اإليامءات التي تنظم التفاعل االجتامعي

(2)  اإلخفاق يف إقامة عالقات مع األقران مناسبة للمستو
 .التطوري

انعدام السعي العفوي للمشاركة يف املتعة أو  (3)
مثل عدم (االهتاممات أو اإلنجازات مع الناس اآلخرين 
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التي  البحث عن الظهور أو عدم اإلشارة إىل املوضوعات
 ).هيتم هبا لآلخرين

 .انعدام التبادل االنفعايل أو االجتامعي (4)
B −  نامذج من السلوك واالهتاممات واألنشطة مقيدة

وتكرارية ونمطية, كام تتبد يف إحد التظاهرات التالية 
 :عىل األقل

انشغال كيل يف واحد أو أكثر من نامذج االهتامم املقيدة  (1)
 .شاذ إما يف الشدة أو يف الرتكيزوالنمطية, وهو انشغال 

التمسك الصارم بطقوس وروتينات حمددة وغري  (2)
 .وظيفية

مثل الرضب باليد (أسلوبيات حركية نمطية وتكرارية  (3)
 .أو باإلصبع أو بليّهام أو حركات معقدة للجسم كله

 .االنشغال املستمر بأجزاء األشياء (4)
C − ياً يف األداء يسبب االضطراب اختالالً مهامً رسير

االجتامعي أو املهني أو حقول هامة أخر من األداء 
 .الوظيفي

D −  تُستخدم (ال يوجد تأخر عام هام رسيرياً يف اللغة , مثالً
كلامت مفردة بعمر سنتني, كام تستخدم عبارات تواصلية 

 ).سنوات 3بعمر 
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E−  ال يوجد تأخر هام رسيرياً يف التطور االستعرايف أو يف
رات إعانة الذات بام يتناسب مع العمر أو يف تطور مها

أو يف الفضول ) ما عدا التفاعل االجتامعي(السلوك التكيفي 
 .نحو املحيط أثناء الطفولة

F−  ال تتحقق معايري اضطراب نامئي نوعي آخر أو معايري
 .الفصام

  
 اضطراب نامئي شامل غري حمدد يف مكان آخر 299.80 ■
 )ذجيويشمل التوحد الالنمو(   

Pervasive Developmental Disorder Not otherwise 
Specified (Including Atypical Autism) 

ينبغي استخدام هذه الفئة عندما يكون هناك اختالل شديد 
وشامل يف تطور التفاعل االجتامعي التباديل املرتافق مع 

اختالل إما يف مهارات التواصل اللفظية أو غري اللفظية أو 
سلوكيات واهتاممات وأنشطة نمطية, ولكن ال بوجود 

تتحقق فيها معايري اضطراب نامئي شامل نوعي أو فصام أو 
اضطراب شخصية من النمط الفصامي أو اضطراب 

وتشمل هذه الفئة عىل سبيل املثال . شخصية متجنبة
التي ال حتقق معايري » التوحد الالنموذجي«تظاهرات 

املتأخر أو األعراض  االضطراب التوحدي بسبب سن البدء
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الالنموذجية أو األعراض التي تكون دون عتبة االضطراب 
 .التوحدي أو مجيع ما سبق

 
اضطرابات عجز االنتباه واضطرابات السلوك 

ع   )املشوش(املصدِّ
Attention-Deficit and Disruptive Behavior Disorders  

 
 فرط احلركية/ اضطراب عجز االنتباه ■
   Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder 
A −  (2)أو  (1)إما 

من أعراض عدم االنتباه التالية ) أو أكثر(استمرار ستة  (1)
ملدة ستة أشهر عىل األقل إىل درجة سوء التكيف وعدم 

 :التوافق مع املستو التطوري
 :عدم االنتباه

(a)  غالباً ما خيفق يف إعارة االنتباه للتفاصيل أو يرتكب
طيش يف الواجبات املدرسية أو يف العمل أو يف أخطاء 

النشاطات األخر. 
(b)  لديه غالباً صعوبة يف املحافظة عىل االنتباه يف أداء

 .العمل أو يف ممارسة األنشطة
(c) غالباً ما يبدو غري مصغٍ عند توجيه احلديث إليه. 
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(d)  غالباً ال يتبع التعليامت وخيفق يف إهناء الواجب
األعامل الروتينية اليومية أو الواجبات املدريس أو 

ليس لسبب سلوك معارض أو إخفاق يف فهم (العملية 
 ).التعليامت

(e)  غالباً ما يكون لديه صعوبة يف تنظيم املهام
 .واألنشطة

(f)  غالباً ما يتجنب أو يمقت أو يرفض االنخراط يف
كالعمل (مهام تتطلب منه جهداً عقلياً متواصالً 

 ).لواجبات يف املنزلاملدريس أو ا
(g)  غالباً ما يضيع أغراضاً رضورية ملامرسة مهامه

كاأللعاب أو األقالم أو الكتب أو (وأنشطته 
 ).األدوات

(h) غالباً ما يسهل تشتيت انتباهه بمنبّه خارجي. 
(i) كثري النسيان يف حياته اليومية. 

من أعراض فرط النشاط ـ االندفاعية ) أو أكثر(ستة  (2)
لية, استمرت ملدة ستة أشهر عىل األقل إىل درجة سوء التا

 .التكيّف وعدم التوافق مع املستو التطوري
 Hyperactivityفرط النشاط 

(a)  غالباً ما يبدي حركات متلمل يف اليدين أو القدمني
 .أو يتلو يف كرسيه
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(b)  غالباً ما يغادر مقعده يف الصف أو يف حاالت
نتظر فيها منه أن   .يالزم مقعدهأخر يُ

(c)  غالباً ما ينتقل من مكان إىل آخر أو يقوم بالتسلق يف
قد يقترص األمر عند املراهقني أو (مواقف غري مناسبة 

الراشدين عىل إحساسات ذاتية بعدم الصرب 
 ).واالنزعاج

(d)  غالباً ما يكون لديه مصاعب يف اللعب أو
 .االنخراط هبدوء ضمن نشاطات ترفيهية

(e)  ًما يكون دائم النشاط أو يترصف كام لو أنه غالبا
 ).عىل نابض(» مدفوع بمحرك«

(f) غالباً ما يتحدث بإفراط. 
 Impulsivityاالندفاعية 

(g) غالباً ما ينطق بأجوبة قبل اكتامل األسئلة. 
(h) غالباً ما جيد صعوبة يف انتظار دوره. 
(i)  غالباً ما يقاطع اآلخرين أو يقحم نفسه يف شؤوهنم
 ).ثالً حيرش نفسه يف أحاديثهم أو ألعاهبمم(

B −  وجود بعض أعراض فرط احلركية ـ االندفاعية أو
 7أعراض عدم االنتباه والتي سببت اختالالً, قبل عمر 

 .سنوات



  النفسية لالضطرابات املعدل الرابع واإلحصائي التشخييص الدليل إىل الرسيع املرجع

 

112                http://www.nafsani.blogspot.com/ 

 

C −  وجود درجة حمددة من االختالل الناجم عن األعراض
 ).ويف املنزل] أو العمل[مثالً يف املدرسة (يف بيئتني أو أكثر 

D − نبغي أن يكون هناك دليل واضح عىل اختالل هام ي
 .رسيرياً يف األداء االجتامعي أو األكاديمي أو املهني

E−  ال حتدث األعراض حرصياً أثناء سري اضطراب نامئي
شامل أو فصام أو اضطراب ذهاين آخر وليست نامجة عن 

مثل, اضطراب مزاج أو اضطراب (اضطراب عقيل آخر 
 ).أو اضطراب شخصية قلق أو اضطراب تفارقي

ز بناء عىل النمط  :رمّ
فرط احلركية, النمط / اضطراب عجز االنتباه 314.01
 .ملدة ستة أشهر مضت A2و A1إذا حتقق املعيار : املشرتك

فرط احلركية, سيطرة نمط / اضطراب عجز االنتباه 314.00
يف األشهر  A2ومل يتحقق املعيار  A1إذا حتقق املعيار : الالانتباه

 .تة املاضيةالس
فرط احلركية, سيطرة نمط / اضطراب عجز االنتباه 314.01

ومل يتحقق  A2إذا حتقق املعيار : فرط احلركية ـ االندفاعية
 .يف األشهر الستة املاضية A1املعيار 

خاصة املراهقني (بالنسبة لألشخاص : مالحظة ترميزية
الذين مل تعد األعراض احلالية لدهيم حتقق ) والراشدين
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يف حالة هدأة «عايري الكاملة, ينبغي وضع تشخيص امل
 .»جزئية

  
فرط احلركية غري املحدد / اضطراب عجز االنتباه 314.9 ■
 يف
 مكان آخر   

تعنى هذه الفئة باضطرابات ال تتحقق فيها أعراض عدم 
االنتباه أو فرط احلركية ـ االندفاعية معايري اضطراب عجز 

 :ألمثلةتشمل ا. فرط احلركية/ االنتباه
أشخاصاً حتقق األعراض واالختالل لدهيم معايري  −1

فرط احلركية, نمط سيطرة / اضطراب عجز االنتباه
سنوات  7الالانتباه; لكن أعامرهم عند بدء االضطراب هي 

 .أو أكثر
أشخاصاً لدهيم اختالل هام رسيرياً يبدون عدم انتباه,  −2

ضطراب, بل وال حتقق األعراض لدهيم املعايري الكاملة لال
لدهيم نموذج سلوكي يتميز بالبالدة وأحالم اليقظة ونقص 

 .النشاط
  

 اضطراب املسلك
Conduct Disorder 
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A −  نموذج من السلوك تكراري ومستمر, تنتهك فيه حقوق
اآلخرين األساسية أو القواعد االجتامعية األساسية املناسبة 

أو (الثة لسنّ الشخص أو القوانني, كام يتبد ذلك بوجود ث
شهراً املاضية, مع وجود  12من املعايري التالية يف الـ) أكثر

 :معيار عىل األقل يف األشهر الستة املاضية
 العدوان عىل الناس واحليوانات

Aggression to People and Animals 
ر عىل اآلخرين أو هيددهم أو خييفهم (1)  .عادة يتنمّ
 .عادة ما يبدأ عراكات جسدية (2)
تخدم سالحاً يمكن أن يلحق أذ جسدي خطري اس (3)

مثل عصا, آجرة, زجاجة مكسورة, سكني, (لآلخرين 
 ).مسدس

 .كان قاسياً جسدياً نحو اآلخرين (4)
 .كان قاسياً جسدياً نحو احليوانات (5)
مثل السلب, نشل حمفظة, (رسق وهو يواجه الضحية  (6)

 ).ابتزاز, سطو مسلح
 .ارسة اجلنسأجرب شخصاً بالقوة عىل مم (7)

 Destruction of Propertyتدمري ملكية 
(8) انخرط عمداً يف إشعال نار بقصد إحلاق األذ. 
ر عمداً ملكية آخرين  (9)  ).بوسيلة غري إشعال النار(دمّ
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 Deceitfulness or Theftاخلداع أو الرسقة 
 .تسلل إىل منزل أو مبنى أو سيارة شخص آخر (10)
حصول عىل بضائع أو امتيازات أو غالباً ما يكذب لل (11)

 ).اآلخرين/ يبلف/» خيدع«أي (لتجنب التزامات 
مثل (رسق أشياء ذات قيمة دون مواجهة الضحية  (12)

 ).رسقة حمالت ولكن دون كرس واقتحام, تزييف
 Serious Violations of Rulesانتهاكات خطرية للقواعد 

ع الوالدين, غالباً ما يمكث خارج املنزل ليالً رغم من (13)
 .سنة 13وذلك قبل عمر 

هرب من البيت طوال الليل مرتني عىل األقل وهو  (14)
أو مرة واحدة (يعيش يف كنف والديه أو والديه بالتبني 

 ).دون عودة وذلك ملدة طويلة
 .سنة 13غالباً ما يتغيب عن املدرسة, وذلك قبل عمر  (15)

B −  ًرسيرياً يف يسبب االضطراب يف السلوك اختالالً هاما
 .األداء االجتامعي أو األكاديمي أو املهني

C −  سنة أو أكثر, ال تتحقق معايري  18إذا كان عمر الشخص
 .اضطراب الشخصية املعادية للمجتمع

ز بناء عىل سنّ البدء  :رمّ
 Conductاضطراب املسلك, نمط البدء يف الطفولة  312.81

Disorder, Childhood-Onset Type 
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يف وجود معيار عىل األقل وصفي الضطراب البدء يكون 
 .سنوات 10املسلك قبل عمر 

 Conductاضطراب املسلك, نمط البدء يف املراهقة  312.82

Disorder, Adolescent-Onset Type 
 10غياب أي معيار وصفي الضطراب املسلك قبل عمر 

 .سنوات
 ,Conduct Disorderاضطراب املسلك, البدء غري حمدد  312.89

Unspecified Onset 
 .سن البدء غري معروف

د الشدة  :حدِّ
ال يوجد سو القليل من مشاكل املسلك أو : Mildخفيف 

ال توجد مشاكل مسلك تتجاوز تلك املطلوبة لوضع 
فضالً عن ذلك, ال تسبب املشكالت املسلكية . التشخيص

مثل الكذب, التغيب, البقاء (سو أذ بسيط لآلخرين 
 ).ط الظالم دون إذنخارج البيت بعد هبو

عدد من مشكالت املسلك وأثرها عىل : Moderateمتوسط 
مثل, الرسقة دون (» الشديد«و» اخلفيف«اآلخرين يقع بني 

 ).Vandalismمواجهة الضحية, التخريب املتعمد 
العديد من مشكالت املسلك تتجاوز تلك : Severeشديد 

 املطلوبة لوضع التشخيص أو أن مشكالت املسلك تسبب
مثل ممارسة اجلنس القرسي, القسوة (أذ كبرياً لآلخرين 
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اجلسدية, استخدام سالح, الرسقة أثناء مواجهة الضحية, 
 ).الكرس واالقتحام

  
 اضطراب التحدي املعارض 313.81 ■
   Oppositional Defiant Disorder 
A −  نموذج من السلوك املعاند والعدواين واملتحدي الذي

) أو أكثر(أشهر, يكون أثناءها أربعة  6دة يستمر عىل األقل م
 :من التايل موجوداً 

يعاين من فورات ( loses temperغالباً ما يفقد أعصابه  (1)
 ).غضب

 .غالباً ما يتجادل مع الراشدين (2)
غالباً ما يتحد أو يرفض بإرصار اإلذعان  (3)

 .لطلبات الراشدين أو قوانينهم) االستجابة(
 .الناس عمداً  غالباً ما يزعج (4)
غالباً ما يلقي اللوم عىل اآلخرين يف أخطائه أو سلوكه  (5)

 .السيئ
غالباً ما يكون رسيع التأثر أو ينزعج بسهولة من  (6)

 .اآلخرين
 .غالباً ما يكون غاضباً وممتعضاً  (7)
 .غالباً ما يكون حاقداً وانتقامياً  (8)
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ك حيدث اعترب املعيار مستوىف فقط إذا كان السلو: مالحظة
بتكرار كبري وليس مالحظته بشكل نموذجي عند أفراد من 

 .نفس العمر واملستو التطوري
B −  يسبب االضطراب يف السلوك اختالالً هاماً رسيرياً يف

 .األداء االجتامعي أو األكاديمي أو املهني
C −  ال حتدث السلوكات حرصاً أثناء سري اضطراب ذهاين

 .أو اضطراب مزاج
D −  ال حتقق اضطراب املسلك, وإذا كان الشخص املعايري

سنة أو أكثر, فإن املعايري ال حتقق اضطراب الشخصية  18بعمر 
 .املعادية للمجتمع

  
 اضطراب السلوك املشوش غري املحدد يف مكان آخر 312.9 ■

Disruptive Behaviour Disorder Not otherwise Specified 
يز بسلوكيات تعنى هذه الفئة باالضطرابات التي تتم

معارضة متحدية ال تلبي معايري اضطراب املسلك أو 
فهي تشمل مثالً التظاهرات . اضطراب التحدي املعارض

الرسيرية التي ال تستويف املعايري الكاملة ألي من اضطراب 
التحدي املعارض أو اضطراب املسلك, ولكن هناك اختالل 

  .هام رسيرياً 
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 اضطرابات اإلطعام والطعام
 ن الرضاعة أو الطفولة املبكرةيف س

Feeding and Eating Disorders 
of Infancy or Early Childhood  

  
 Pica) القطا(الوحم  307.52 ■
A − األكل املستمر ملواد غري غذائية لفرتة شهر عىل األقل. 
B − أكل املواد غري الغذائية غري مناسب للمرحلة التطورية. 
C −  ًمن ممارسة مقبولة ثقافياً السلوك الطعامي ليس جزءا. 
D −  إذا حدث السلوك الطعامي حرصاً أثناء سري اضطراب

مثل, التخلف العقيل, اضطراب نامئي شامل, (عقيل آخر 
, فإنه يكون من الشدة بام يكفي ليستحق انتباهاً )فصام

 .رسيرياً مستقالً 
  
 Rumination Disorderاضطراب االجرتار  307.53 ■
A − متكرر للطعام لفرتة شهر عىل األقل  قلس وإعادة مضع

 .تايل لفرتة من الوظيفة الطبيعية
B −  ال ينجم االضطراب عن اضطراب معدي معوي أو

 ).مثل اجلذر املريئي(حالة طبية عامة أخر مرافقة 
C −  ال حيدث االضطراب حرصاً أثناء سري القمه العصبي أو

وإذا حدثت األعراض حرصاً يف سياق . النهم العصبي
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لتخلف العقيل أو يف سياق اضطراب نامئي شامل, فإن هذه ا
األعراض تكون بشدة كافية لكي تستأهل انتباهاً رسيرياً 

 .مستقالً 
  
اضطراب اإلطعام يف فرتة الرضاعة أو الطفولة  307.59 ■

 املبكرة
    Feeding Disorder of Infancy or Early Childhood 
A − ستمر يف تناول اضطراب إطعام يتجىل باإلخفاق امل

الطعام بشكل كاف مع إخفاق بارز يف كسب الوزن أو 
 .فقدان بارز للوزن خالل شهر عىل األقل

B −  ال ينجم االضطراب عن اضطراب معدي معوي أو
 ).مثل اجلذر املريئي(حالة طبية عامة أخر مرافقة 

C −  ال يعلل االضطراب من خالل اضطراب عقيل آخر
 .و نقص توفر الطعامأ) مثل اضطراب االجرتار(
D −  سنوات 6البداية قبل عمر. 

ة  اضطرابات العرّ

 Tic Disorders  
  

 Tourette’s Disorderاضطراب توريت  307.23 ■
A −  وجود كل من عرات حركية متعددة مع واحدة أو أكثر

من العرات الصوتية يف وقت من أوقات املرض, رغم عدم 
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ة. (رضورة وجودمها بصورة متزامنة هي حركة أو  العرّ
 ).تصويت مفاجئة, رسيعة, معاودة, غري متناغمة, نمطية

B −  عادة عىل شكل (حتدث العرات مرات كثرية يف اليوم
تقريباً كل يوم خالل فرتة تزيد عن السنة, وخالل ) نوبات

هذه املرحلة ليس هناك أبداً فرتة خالية من العرات ملدة أكثر 
 .أشهر متتالية 3من 

C −  سنة 18سن البداية قبل. 
D −  ال ينجم االضطراب عن تأثريات فيزيولوجية مبارشة

مثل داء (أو عن حالة طبية عامة ) مثل املنشطات(ملادة 
 ).هنتنغتون أو بعد التهاب الدماغ الفريويس

  
 اضطراب العرة احلركية أو الصوتية املزمن 307.22 ■
   Chronic Motor or Vocal Tic Disorder 
A − أي حركات (و صوتية عديدة أو مفردة عرات حركية أ

أو تصويتات مفاجئة, رسيعة, معاودة, غري متناغمة, 
, ولكن ليس كلتامها يف نفس الوقت, موجودة )ونمطية

 .لبعض الوقت أثناء املرض
B −  حتدث العرات مرات كثرية يف اليوم, تقريباً كل يوم أو

بشكل متقطع خالل فرتة تزيد عن السنة, وخالل هذه 
 3لة ليس هناك أبداً فرتة خالية من العرات ألكثر من املرح

 .أشهر متتالية
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C −  سنة 18البداية قبل سن. 
D −  ال ينجم االضطراب عن تأثريات فيزيولوجية مبارشة

مثل داء (أو عن حالة طبية عامة ) مثل املنشطات(ملادة 
 ).هنتنغتون أو بعد التهاب الدماغ الفريويس

E−  ًاضطراب توريت املعايري مل حتقق أبدا. 
  
 Transient Tic Disorderاضطراب العرة العابر  307.21 ■
A − أي (أو صوتية /عرة مفردة أو عرات عديدة حركية و

حركات أو تصويتات مفاجئة, رسيعة, معاودة, غري 
 ).متناغمة, نمطية

B −  حتدث هذه العرات مرات كثرية يف اليوم, تقريباً كل يوم
شهراً  12, ولكن ليس أكثر من أسابيع عىل األقل 4ملدة 

 ..متتالياً 
C −  سنة 18البدء قبل سن. 
D −  ال ينجم االضطراب عن تأثريات فيزيولوجية مبارشة

مثل داء هنتنغتون (أو عن حالة طبية عامة ) كاملنبهات(ملادة 
 ).أو ما بعد التهاب الدماغ الفريويس

E− رة املعايري مل حتقق أبداً اضطراب توريت أو اضطراب الع
 .احلركي أو الصويت املزمن

د إذا كانت  :حدِّ
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 .نوبة وحيدة أو معاودة
  
 اضطراب العرة غري املحدد يف مكان آخر 307.20 ■
   Tic Disorder Not otherwise Specified 

ات ال  تعنى هذه الفئة باالضطرابات التي تتميز بوجود عرّ
وتشمل األمثلة . تلبي معايري اضطراب العرة النوعي

ات التي تدوم أقل من الع  18أسابيع مع بدء بعد سن الـ 4رّ
 .سنة

 اضطرابات اإلفراغ

 Elimination Disorders  
  

 Encopresisسلسل الغائط  ■
A −  مثل اللباس (إفراغ متكرر للرباز يف مواضع غري مناسبة

 ).أو أرض املنزل
B −  هناك عىل األقل حادثة كهذه يف الشهر ملدة ثالثة أشهر

 .عىل األقل
C −  التطور (سنوات  4العمر عىل األقل أو ما يعادله يف مستو

 ).العقيل
D −  ال ينجم هذا السلوك حرصاً عن تأثريات فيزيولوجية

, أو عن حالة طبية عامة فيام عدا )كاملسهالت(مبارشة ملادة 
 .أثناء آلية يسببها اإلمساك
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ز كالتايل  :رمّ
 مع إمساك وسلسل باإلفاضة 787.6
      With Constipation and Overflow Incontinence 

هناك دليل عىل وجود إمساك بالفحص الفيزيائي أو 
 .بالقصة

 بدون إمساك وسلسل باإلفاضة 307.7
      Without Constipation and Overflow Incontinence 

ليس هناك دليل عىل وجود إمساك بالفحص الفيزيائي أو 
 .بالقصة

  
 )ري الناجم عن حالة طبية عامةغ(سلس البول  307.6 ■
   Enuresis (not due to a general medical condition) 
A −  سواء أكان (إفراغ متكرر للبول يف الفراش أو يف املالبس

 ).غري إرادي أو عمداً 
B −  السلوك هام رسيرياً كام يتجىل إما بتكراره مرتني يف

بوجود ضائقة  األسبوع ملدة ثالثة أشهر متتالية عىل األقل أو
, أو يف )املهني(هامة رسيرياً أو اختالل يف األداء األكاديمي 

 .جماالت أخر هامة
C −  سنوات عىل األقل  5العمر هو) أو ما يعادله يف مستو

 ).التطور العقيل
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D −  ال ينجم هذا السلوك حرصاً عن تأثري فيزيولوجي
درّ (مبارشة ملادة  ل مث(, أو عن حالة طبية عامة )مثل مُ

 ).السكري, الشوك املشقوق, اضطراب رصعي
د النمط  :حدِّ

إفراغ البول فقط أثناء النوم : Nocturnal Onlyأثناء الليل فقط 
 .ليالً 

إفراغ البول أثناء ساعات : Diurnal Onlyأثناء النهار فقط 
 .االستيقاظ

تشارك النمطني : Nocturnal and Diurnalأثناء الليل والنهار 
  .املذكورين
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اضطرابات أخر 
 يف سن الرضاعة أو سن الطفولة أو املراهقة

Other Disorders of Infancy, 
 Childhood, or Adolescence 

 
 
 اضطراب قلق االنفصال 309.21 ■
   Separation Anaxiety Disorder 
A −  قلق مفرط وغري مناسب تطورياً يتعلق باالنفصال عن

م, كام يتجىل بثالثة البيت أو عن األشخاص الذين يتعلق هب
 :من التايل) أو أكثر(

ضيق مفرط معاود عند توقع أو حدوث االنفصال  (1)
 .عن البيت أو األشخاص الذين يتعلق هبم بشدة

(2)  قلق مستمر ومفرط يتعلق بالفقد, أو بحدوث أذ
 .حمتمل لألشخاص الذين يتعلق هبم بشدة

د إىل قلق مستمر ومفرط من أن حادثاً مشؤوماً سيقو (3)
مثل فقدانه أو (االنفصال عن شخص يتعلق به بشدة 

 ).خطفه
مقاومة مستمرة أو رفض الذهاب إىل املدرسة أو إىل  (4)

 .مكان آخر بسبب اخلوف من االنفصال
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اخلوف باستمرار وبإفراط أو ممانعة ألن يكون وحيداً  (5)
أو بدون وجود أشخاص يتعلق هبم بشدة يف املنزل أو 

 .ني ذوي أمهية يف مواضع أخربدون وجود بالغ
ممانعة مستمرة أو رفض اخللود إىل النوم دون أن يكون  (6)

عىل مقربة من شخص يتعلق به بشدة, أو أن ينام بعيداً 
 .عن البيت

 .كوابيس متكررة تتضمن موضوع االنفصال (7)
مثل الصداع أو (شكاو متكررة من أعراض جسدية  (8)

حني حيدث أو يتوقع ) إلقياءآالم املعدة أو الغثيان أو ا
 .االنفصال عن شخص شديد التعلق به

B −  أسابيع 4مدة االضطراب هي عىل األقل. 
C −  سنة 18البدء قبل عمر. 
D −  يسبب االضطراب ضائقة مهمة رسيرياً أو اختالالً يف

األداء االجتامعي أو األكاديمي أو جماالت وظيفية أخر. 
E− ياق اضطراب نامئي ال حيدث االضطراب حرصاً يف س

شامل أو فصام أو اضطراب ذهاين آخر, وعند املراهقني 
هاب الساح ه اضطراب اهللع مع رُ  .والبالغني ال يفرسّ

د إذا كانت  :حدِّ
 .سنوات 6حتدث البداية قبل عمر  Early Onsetبداية مبكرة 
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امت االنتقائي  313.23 ■ امت االختياري(الصُ  )سابقاً الصُ
  Selective Mutism (Formerly Elective Mutism) 

A −  حيث (عجز ثابت عن الكالم يف مواقف اجتامعية حمددة
توقع فيها الكالم مثل املدرسة رغم أن الطفل يتكلم يف ) يُ

مواقف أخر. 
B −  يؤثر االضطراب يف اإلنجازات العلمية أو املهنية أو يف

 .التواصل االجتامعي
C −  ال تقترص عىل (مدة االضطراب هي عىل األقل شهر

 ).الشهر األول يف املدرسة
D −  ال ينجم العجز عن انعدام املعرفة باللغة املنطوقة أو

باإلحساس بالراحة معها وهو األمر املطلوب يف املوقف 
 .االجتامعي

E−  مثل (ال يفرسّ االضطراب من خالل اضطراب تواصيل
وال حيدث حرصاً يف سياق اضطراب نامئي شامل أو ) التأتأة
 .ام أو اضطراب ذهاين آخرفص

  
اضطراب التعلق االرتكايس يف سن الرضاعة أو  313.19 ■

 Reactive Attachment Disorder of Infancy orالطفولة املبكرة 

Early Childhood 
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A −  , تعلق اجتامعي مضطرب بوضوح وغري مناسب تطورياً
سنوات كام يتجىل إما  5يف معظم الظروف, يبتدئ قبل عمر 

 (2)أو يف  (1)يف 
أو االستجابة من ) املبادأة(إخفاق مستمر يف املبادرة  (1)

خالل نموذج مناسب تطورياً ملعظم التفاعالت 
االجتامعية, كام يتظاهر باستجابات مثبطة بشدة مفرطة 

مثال, قد يستجيب الطفل (احلذر ومرتددة ومتناقضة 
للشخص الذي يرعاه بمزيج من االقرتاب والتجنب, 

ن مقاومة التطمني, أو قد يبدي احرتاساً بارداً وأيضاً م
 ).Frozen Watchfulnessالرتقب التجمدي (

كام  Diffuse Attachmentsانتشارية ) روابط(تعلقات  (2)
تتبد بتخالطية اجتامعية بدون متييز مع عجز واضح يف 

مثال, األلفة املفرطة مع (إظهار تعلقات انتقائية مناسبة 
عن األقارب أو انعدام االنتقائية يف الغرباء البعيدين 

 ).اختيار أشخاص يتعلق هبم
B −  إن االضطراب يف املعيارA  ال يعلله التأخر النامئي

وال يستويف معايري ) كام احلال يف التخلف العقيل(بمفرده 
 .اضطراب نامئي شامل

C − رعاية مرضية كام تتجىل بواحد من التايل عىل األقل: 
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املستمر للحاجات العاطفية ) فافاالستخ(اإلمهال  (1)
 .(Affection)األساسية للطفل يف الراحة والتحفيز واحلب 

 .اإلمهال املستمر حلاجات الطفل اجلسدية األساسية (2)
التغيري املتكرر للشخص األسايس الراعي للطفل  (3)

Caregiver  األمر الذي يمنعه من تكوين روابط ثابتة
 ).بيةمثال, التغيري املتكرر للمر(

D −  بأن الرعاية يف املعيار ) افرتاض(هناك استداللC  هي
مثال, ( Aاملسؤولة عن السلوك املضطرب يف املعيار 

بدأت بعد الرعاية املرضية يف  Aاالضطرابات يف املعيار 
 ).Cاملعيار 

د النمط  :حدِّ
 A1إذا كان هناك سيطرة للمعيار : Inhibited Typeالنمط املثبّط 

 .الرسيرية عىل التظاهرات
إذا كان هناك سيطرة : Disinhibited Typeالنمط غري املثبّط 

 .عىل التظاهرات الرسيرية A2للمعيار 
 
 
  
/ سابقاً اضطراب النمط(اضطراب احلركة النمطي  307.3 ■

 )العادة
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   Stereotypic Movement Disorder (Formerly Stereotypy/ Habit 
Disorder)      

A − وراءه [كرر غري وظيفي ويبدو مدفوعاً سلوك حركي مت
مثل هز اليد أو التلويح هبا, أرجحة اجلسم, أرجحة ] (دافع

الرأس, إدخال أشياء إىل الفم, عض الذات, رضب 
 ).اجلسم

B −  يتداخل السلوك بشكل واضح مع النشاطات الطبيعية
أو ينجم عنه أذ جسدي بسبب ذايت يتطلب عالجاً طبياً 

 ).إذا مل تستخدم إجراءات وقائية أو سينشأ عنه أذية(
C −  إذا كان هناك ختلف عقيل فإن السلوك النمطي أو

السلوك املؤدي إىل األذ الذايت عىل درجة من الشدة كافية 
 .العالج) بؤرة(ليصبح مركز 

D −  كام يف اضطراب الوسواس (السلوك ال يعلله فعل قهري
نمطية أو حركة ) كام يف اضطراب العرة(أو عرة ) القهري

باعتبارها جزءاً من اضطراب نامئي شامل أو نتف الشعر 
 ).Trichotillomaniaكام يف هوس نتف الشعر (
E−  السلوك ليس نامجاً عن تأثريات فيزيولوجية مبارشة ملادة

 .أو عن حالة طبية عامة
F−  أسابيع أو أكثر 4يستمر السلوك. 

د إذا كان هناك  :حدِّ
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إذا نشأ عن ( With Self-injurous Behaviorسلوك مؤذ للذات 
أو سلوك كان ) (السلوك أذ للجسد يتطلب عناية خاصة

من املمكن أن ينشأ عنه أذ جسدي لو مل تستخدم إجراءات 
 ).وقائية

  
 اضطراب سن الرضاعة أو الطفولة أو املراهقة غري 313.9 ■
 ,Disorder of Infancy, Childhoodاملحدد يف مكان آخر    
   or Adolescence Not otherwise Specified 

هذه الفئة متبقية لالضطرابات التي تبدأ يف سن الرضاعة أو 
الطفولة أو املراهقة والتي ال تلبي معايري أي اضطراب نوعي 

 .يف هذا التصنيف
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 اهلذيان والعته واضطرابات النساوة
واضطرابات اســتعرافـية أخـر 

Delirium, Dementia, and Amnestic 
and other Cognitive Disorders 

  
 
 
 

 Deliriumاهلذيان 
  
 ]أرش إىل احلالة الطبية العامة... [اهلذيان الناجم عن 293.0 ■

Delirium due to... [Indicate to General Medical Condition] 
A −  أي انخفاض صفاء الوعي للمحيط(اضطراب الوعي (

حلفاظ عليه أو مع انخفاض القدرة عىل تركيز االنتباه وا
 .حتويله

B −  مثل عجز الذاكرة, انعدام التوجه, (تبدل يف االستعراف
و تطور اضطراب إدراكي ال يكون أ) اضطراب اللغة

عته موجود سابقاً أو يف حالة راسخة أو يف ـ مسؤوالً عنه 
 .ـ حالة تطور

C −  عادة (يتطور االضطراب خالل فرتة قصرية من الوقت
 .يميل إىل التموج أثناء اليومو) من ساعات إىل أيام
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D −  هناك دليل من القصة أو الفحص اجلسمي أو
املوجودات املخربية بأن االضطراب ناجم عن عقابيل 

 .فيزيولوجية مبارشة حلالة طبية عامة
إذا تراكب اهلذيان عىل عته : Coding noteمالحظة ترميزية 

ي, مع عته وعائ 290.41وعائي سابق, أرش إىل اهلذيان بالرمز 
 .هذيان

ن اسم احلالة الطبية : Coding noteمالحظة ترميزية  ضمّ
اهلذيان الناجم عن اعتالل  293.0, مثل Iالعامة عىل املحور 

ز احلالة الطبية العامة عىل املحور   IIIدماغي كبدي, كذلك رمّ
 ).اخلاص بالرموز Gانظر امللحق (
  

 Substance-Induced deliriumاهلذيان املحدث بامدة 
 اهلذيان الناجم عن االنسامم بامدة ■
   Substance Intoxication delirium 
A −  أي انخفاض صفاء الوعي للمحيط(اضطراب الوعي (

مع انخفاض القدرة عىل تركيز االنتباه واحلفاظ عليه 
 .وحتويله

B −  مثل عجز الذاكرة, انعدام التوجه, (تبدل يف االستعراف
راب إدراكي ال يكون مسؤوالً أو تطور اضط) اضطراب اللغة

يف حالة راسخة أو يف حالة عته عنه عته موجود سابقاً أو 
 .تطور
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C −  عادة (يتطور االضطراب خالل فرتة قصرية من الوقت
 .ويميل إىل التموج خالل اليوم) من ساعات إىل أيام

D −  هناك دليل من القصة أو الفحص اجلسمي أو
 (2)أو  (1)املوجودات املخربية عىل وجود 

أثناء االنسامم  تتطور Bواملعيار  Aاألعراض يف املعيار  (1)
 .بامدة

 .سببياً  (*)استخدام الدواء متصل باالضطراب (2)
جيب وضع هذا التشخيص عوضاً عن تشخيص : مالحظة

ندما تتجاوز أعراض االستعراف تلك فقط ع ,االنسامم بامدة
التي ترتافق عادة مع املتالزمة االنساممية وعندما تكون 
األعراض شديدة بام يكفي لكي تتطلب عناية رسيرية 

 .مستقلة
 ]:بامدة نوعية[ترميز اهلذيان االنساممي 

أو مادة شبيهة [األمفيتامني  292.81الكحول;  291.0(
الكوكائني;  292.81; )القنب(احلشيش  291.81; ]باألمفيتامني

األفيون;  292.81مواد إنشاقية,  292.81املواد املهلوسة,  292.81
; ]أو مادة شبيهة بالفينسيكليدين[فينسيكليدين  292.81
مادة  292.81املهدئات أو املنومات أو مضادات القلق,  292.81

 مثل سيسميتدين, الدجييتال, ] (أو غري معروفة[أخر
 .])بينزتروبني
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 .انظر إجراءات التسجيل: مالحظة ترميزية
 اهلذيان الناجم عن االمتناع عن مادة ■
   Substance Withdrawal Delirium 
A −  مع ) أي انخفاض صفاء وعي املحيط(اضطراب الوعي

 .انخفاض القدرة عىل تركيز االنتباه واحلفاظ عليه وحتويله
B −  ل يف االستعراف التوجه, مثل عجز الذاكرة, عدم (تبدّ

أو تطور اضطراب إدراكي ال يتحمل ) اضطراب اللغة
مسؤوليته عته موجود سابقاً أو يف حالة راسخة أو يف حالة 

 .تطور
C −  عادة من ساعات (يتطور االضطراب خالل فرتة وجيزة

 .ويميل إىل التموج أثناء اليوم) إىل أيام
D −  أو اجلسمي هناك دليل من القصة أو الفحص

 Bواملعيار  Aخربية عىل أن األعراض يف املعيار املوجودات امل
 .تطورت أثناء متالزمة امتناع أو بعدها بفرتة قصرية

جيب وضع هذا التشخيص عوضاً عن تشخيص : مالحظة
االمتناع عن مادة فقط عندما تتجاوز األعراض االستعرافية 
تلك التي ترافق عادة متالزمة االمتناع وعندما تكون 

 . يكفي لتستلفت عناية رسيرية مستقلةاألعراض شديدة بام
 ]مادة نوعية[ترميز اهلذيان الناجم عن االمتناع 
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املهدئات أو املنومات أو مضادات  292.81الكحول,  291.0(
 ])أو غري معروفة[مادة أخر  292.81القلق, 

 .انظر إجراءات التسجيل: مالحظة ترميزية
 اهلذيان الناجم عن آليات سببية متعددة ■
   Delirium Due to Multiple Etiologies 
A −  مع ) أي انخفاض صفاء وعي املحيط(اضطراب الوعي

 .انخفاض القدرة عىل تركيز االنتباه واحلفاظ عليه وحتويله
B −  ل يف االستعراف مثل, عجز الذاكرة, عدم التوجه, (تبدّ

أو تطور اضطراب إدراكي ال يتحمل ) اضطراب لغة
قاً أو يف حالة رسوخ أو يف حالة مسؤوليته عته موجود ساب

 .تطور
C −  عادة من ساعات (يتطور االضطراب خالل فرتة وجيزة

 .ويميل إىل التموج أثناء اليوم) إىل أيام
D −  هناك دليل من القصة أو الفحص اجلسمي أو النتائج

, أكثر (املخربية بأن للهذيان أكثر من آلية سببية واحدة  مثالً
طبية عامة زائد انسامم بامدة أو  من سبب طبي عام أو حالة

 ).تأثري جانبي لدواء
ليس للهذيان الناجم عن آليات سببية : مالحظة للرتميز

, . خمتلفة رمز مستقل, وجيب عدم تسجيله كتشخيص فمثالً
من أجل ترميز هذيان ناجم عن كلٍ من اعتالل دماغي 
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كبدي واالمتناع عن الكحول, جيب عىل الطبيب أن يسجل 
 291.0هذيان ناجم عن اعتالل دماغي كبدي و 293.0كالً من 

 572.2و Iهذيان ناجم عن االمتناع عن الكحول عىل املحور 
 .IIIاعتالل دماغي كبدي عىل املحور 

  
 اهلذيان غري املحدد يف مكان آخر 780.09 ■
   Delirium not Otherwise Specified 

يستويف  ينبغي استخدام هذه الفئة لتشخيص اهلذيان الذي ال
معايري أي من أنامط اهلذيان النوعية املوصوفة يف هذا 

 :تشمل األمثلة. الفصل
تظاهر رسيري للهذيان يُشكّ بأنه ناجم عن حالة طبية  −1

عامة أو استخدام مادة ولكن ليس ثمة دليل كاف لتأكيد آلية 
 .سببية نوعية

اهلذيان الناجم عن أسباب ليست مدرجة يف هذا الفصل  −2
 )., احلرمان احليسمثال(
 
 
 

  Dementia) اخلرف(العته 
  

■ 294.1X العته من نمط ألزهايمر 
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   Dementia of the Alzheimer’s Type 
A − تطور عجوزات استعرافية عديدة تتظاهر بكل من: 

قدرة خمتلة من تعلم معلومات جديدة (اختالل ذاكرة  (1)
تعلَّمة سابقاً   ).أو استدعاء معلومات مُ

من االضطرابات االستعرافية ) أو أكثر(ة واحد (2)
 :التالية
(a)  اضطراب يف اللغة(حبسة.( 
(b)  قدرة خمتلة يف تنفيذ (] الأدائية[عمه حركي

 ).فعاليات حركية رغم سالمة الوظيفة احلركية
(c)  اإلخفاق يف التعرف عىل األشياء أو (عمه حيس

 ).حتديدها رغم سالمة الوظيفة احلسية
(d) أي, التخطيط أو (وظيفة التنفيذية اضطراب ال

 ).التنظيم أو ترتيب التوايل أو التجريد
B −  العجوزات االستعرافية يف املعيارA1 وA2  ٌتسبب كل

منها اختالالً بارزاً يف الوظيفة االجتامعية أو املهنية ومتثل 
 .بارزاً عن املستو السابق لألداء الوظيفي) انحداراً (هبوطاً 

C − بداية تدرجيية وهبوط استعرايف مستمرمتييز السري ب. 
D −  العجوزات االستعرافية يف املعيارA1 وA2  ليست نامجة

 :عن أي من التايل



  النفسية لالضطرابات املعدل الرابع واإلحصائي التشخييص الدليل إىل الرسيع املرجع

 

140                http://www.nafsani.blogspot.com/ 

 

حاالت أخر يف اجلملة العصبية املركزية تسبب  (1)
مثل, مرض (عجوزات مرتقية يف الذاكرة واالستعراف 

وعائي دماغي, مرض باركنسون, مرض هنتنغتون, ورم 
افية, استسقاء الرأس سوي التوتر, ورم دموي حتت اجل

 ).دماغي
مثل, نقص (حاالت جهازية يُعرف أهنا تسبب عتهاً  (2)

أو محض الفوليك, عوز  B12نشاط الدرق, عوز فيتامني 
النياسني, فرط كلس الدم, الزهري العصبي, اخلمج 

 ).HIVبفريوس عوز املناعة البرشي املكتسب 
 .حاالت حمدثة بامدة (3)

E− دث العجوزات حرصاً أثناء سري حالة هذيانال حت. 
F−  ال يُعلل االضطراب بصورة أفضل من خالل اضطراب

 ).مثل, اضطراب اكتئايب جسيم, فُصام(  آخر عىل املحور
الرتميز مبني عىل وجود أو غياب اضطراب سلوكي هام 

 :رسيرياً 
إذا مل يرتافق االضطراب : بدون اضطراب سلوكي 294.10

 .أي اضطراب سلوكي هام رسيرياً االستعرايف ب
إذا ترافق االضطراب : مع اضطراب سلوكي 294.11

مثل, الطّواف (االستعرايف باضطراب سلوكي هام رسيرياً 
 )., اهلياج)التسكع(
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د النمط الفرعي  :حدِّ
 .أو أدنى 65إذا كان البدء بسن : مع بدء باكر

 .سنة 65إذا كان البدء بعد : مع بدء متأخر
ز : زيةمالحظة ترمي مرض ألزهايمر عىل املحور  331.0أيضاً رمّ

III . املتصلة بمرض أرش إىل املظاهر الرسيرية البارزة األخر
اضطراب املزاج الناجم  293.83مثال, ( Iألزهايمر عىل املحور 

تغري  310.1عن مرض ألزهايمر, مع مظاهر اكتئابية, و
 ).الشخصية الناجم عن مرض ألزهايمر, نمط عدواين

  
■ 290.4X  عته االحتشاء العديد سابقاً (العته الوعائي( 

Vascular Dementia (Formerly Multi-Infract Dementia) 
A − حدوث عجوزات استعرافية عديدة تتجىل بكل مما ييل: 

اختالل القدرة عىل تعلّم معلومات (اختالل الذاكرة  (1)
تعلَّمة سابقاً   ).جديدة أو عىل استدعاء معلومات مُ

من االضطرابات االستعرافية ) أو أكثر(حدوث واحد  (2)
 :التالية
(a)  بسة  ).اضطراب يف اللغة(حُ
(b)  اختالل القدرة عىل القيام بفعاليات (الالأدائية

 ).حركية رغم سالمة الوظيفة احلركية
(c)  مه اإلخفاق يف التعرف عىل األشياء أو (حيس عَ

 ).حتديدها رغم سالمة الوظيفة احلسية
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(d)  أي, التخطيط, (اضطراب يف الوظيفة التنفيذية
 ).التنظيم, ترتيب التوايل, التجريد

B −  تسبب العجوزات االستعرافية يف كل من املعيارينA1 
اختالالً مهامً يف األداء االجتامعي أو املهني ويمثل  A2و

 .انحداراً ذا داللة عن املستو السابق لألداء الوظيفي
C − اشتداد املنعكسات (بؤرية  عالمات وأعراض عصبية

الوترية العميقة, استجابة أمخصية باسطة, شلل بصيل 
أو دليل ) كاذب, شذوذات يف املشية, ضعف أحد األطراف

مثل, وجود (خمربي يستدل منه عىل مرض وعائي دماغي 
احتشاءات عديدة تشمل القرشة الدماغية واملادة البيضاء 

 .ضطرابيفرتض أهنا متصلة سببياً باال) حتتها
D − ال حتدث العجوزات حرصاً أثناء سري حالة هذيان. 

 :الرتميز مبني عىل املظاهر املسيطرة
 .إذا تراكب اهلذيان عىل العته: مع هذيان 290.41
 .إذا كانت األوهام هي املظهر املسيطر: مع أوهام 290.42
بام يف (إذا كان املزاج املنخفض : مع مزاج منخفض 290.43

لنوبة اكتئابية  يةعايري العرضاملالتي حتقق ذلك التظاهرات 
ال يُعطى تشخيص منفصل . هو املظهر املسيطر) جسيمة

 .الضطراب مزاج ناجم عن حالة طبية عامة
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إذا مل يسيطر أي من املظاهر السابقة عىل : غري خمتلط 290.40
 .اللوحة الرسيرية احلالية

د إذا كان  رعية يمكن تطبيقه عىل أي من األنامط الف(حدِّ
 ):أعاله

إذا كان ثمة اضطراب سلوكي مهم : مع اضطراب سلوكي
 ).مثل, التجوال(رسيرياً 

ز أيضاً احلالة الوعائية الدماغية عىل : مالحظة ترميزية رمّ
 .IIIاملحور 

  
■ 294.1X العته الناجم عن حاالت طبية عامة أخر 
  Dementia Due to Other General Medical Conditions 

A − ث عجوزات استعرافية عديدة تتجىل بكل مما ييلحدو: 
اختالل القدرة عىل تعلّم معلومات (اختالل الذاكرة  (1)

تعلَّمة سابقاً   ).جديدة أو عىل استدعاء معلومات مُ
من االضطرابات االستعرافية ) أو أكثر(حدوث واحد  (2)

 :التالية
(a)  بسة  ).اضطراب يف اللغة(حُ
(b)  لقدرة عىل القيام بفعاليات اختالل ا(الالأدائية

 ).حركية رغم سالمة الوظيفة احلركية
(c) مه اإلخفاق يف التعرف عىل األشياء عىل ( احليس العَ

 ).حتديدها رغم سالمة الوظيفة احلسية
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(d)  أي, التخطيط, (اضطراب يف الوظيفة التنفيذية
 ).التنظيم, ترتيب التوايل, التجريد

B −  يف كل من املعيارين تسبب العجوزات االستعرافيةA وB 
اختالالً مهامً يف األداء االجتامعي أو املهني ويمثل انحداراً ذا 

 .داللة عن املستو السابق لألداء الوظيفي
C −  ثمة دالئل من القصة أو الفحص اجلسدي أو

املوجودات املخربية عىل أن االضطراب نتيجة فيزيولوجية 
زهايمر أو مرض مبارشة حلالة طبية عامة من غري مرض أل

أو أذية دماغية رضحية أو  HIVمثال, مخج (دماغي وعائي 
مرض باركنسون, أو مرض هنتنغتون أو مرض بيك أو 
مرض كروتزفيلد ـ جاكوب أو استسقاء الدماغ سوي 
التوتر أو نقص نشاط الدرق, أو ورم دماغي أو عوز 

 ).B12فيتامني 
D − يانال حتدث العجوزات حرصاً أثناء سري حالة هذ. 

الرتميز مبني عىل وجود أو غياب اضطراب سلوكي هام 
 :رسيرياً 
إذا مل يرتافق االضطراب : بدون اضطراب سلوكي 294.10

 .االستعرايف باضطراب سلوكي هام رسيرياً 
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إذا ترافق االضطراب : مع اضطراب سلوكي 294.11
مثل, (االستعرايف مع اضطراب سلوكي هام رسيرياً 

 ).ياج, اهل)التسكع( التجوال
ز أيضاً احلالة الطبية العامة عىل املحور : مالحظة ترميزية  IIIرمّ

مرض  332.0أذية الرأس,  HIV ,854.00مخج الـ  042مثال, (
 046.1مرض بيك,  331.1مرض هنتنغتون,  333.4باركنسون, 

من أجل  Gمرض كروتزفيلد ـ جاكوب; انظر امللحق 
 ).الرواميز اإلضافية

  
 املحدث بامدة العته املستديم ■
   Substance-Induced Persisting Dementia 
A − حدوث عجوزات استعرافية عديدة تتجىل بكل مما ييل: 

اختالل القدرة عىل تعلّم معلومات (اختالل الذاكرة  (1)
تعلَّمة سابقاً   ).جديدة أو عىل استدعاء معلومات مُ

من االضطرابات االستعرافية ) أو أكثر(حدوث واحد  (2)
 :لتاليةا

(a)  بسة  ).اضطراب يف اللغة(حُ
(b)  اختالل القدرة عىل القيام بفعاليات (الالأدائية

 ).حركية رغم سالمة الوظيفة احلركية
(c)  مه اإلخفاق يف التعرف عىل األشياء أو حتديدها (العَ

 ).رغم سالمة الوظيفة احلسية
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(d)  أي, التخطيط, (اضطراب يف الوظيفة التنفيذية
 ).ترتيب التوايل, التجريدالتنظيم, 

B −  تسبب العجوزات االستعرافية يف كل من املعيارينA1 
اختالالً مهامً يف األداء االجتامعي أو املهني ويمثل  A2و

 .انحداراً ذا داللة عن املستو السابق لألداء الوظيفي
C −  ال حتدث العجوزات حرصاً أثناء سري حالة هذيان وهي

املعتادة لالنسامم باملادة أو االمتناع  تستمر إىل ما بعد املدة
 .عنها

D −  ثمة دالئل من القصة أو الفحص اجلسدي أو
املوجودات املخربية عىل أن العجوزات مرتبطة سببياً 

مثل, سوء استخدام (بالتأثريات املستمرة الستخدام املادة 
 ).دواء, تناول دواء

ز العته املستديم املحدث   ]:بامدة نوعية[رمّ
املهدئات أو  292.82النشوق;  292.82الكحول;  291.2(

أو غري [مادة أخر  292.82املنومات أو مضادات القلق; 
 ]).معروفة

 .انظر الحقاً إجراءات التسجيل: مالحظة ترميزية
  
 العته الناجم عن سببيات عديدة ■
   Dementia Due to Multiple Etiologies 
A − بكل مما ييلحدوث عجوزات استعرافية عديدة تتجىل : 
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اختالل القدرة عىل تعلّم معلومات (اختالل الذاكرة  (1)
تعلَّمة سابقاً   ).جديدة أو عىل استدعاء معلومات مُ

من االضطرابات االستعرافية ) أو أكثر(حدوث واحد  (2)
 :التالية
(a)  بسة  ).اضطراب يف اللغة(حُ
(b)  اختالل القدرة عىل القيام بفعاليات (الالأدائية

 ).ية رغم سالمة الوظيفة احلركيةحرك
(c)  مه اإلخفاق يف التعرف عىل األشياء (احليس العَ

 ).وحتديدها رغم سالمة الوظيفة احلسية
(d)  أي, التخطيط, (اضطراب يف الوظيفة التنفيذية

 ).التنظيم, ترتيب التوايل, التجريد
B −  تسبب العجوزات االستعرافية يف كل من املعيارينA1 
 مهامً يف األداء االجتامعي أو املهني ويمثل اختالالً  A2و

 .انحداراً ذا داللة عن املستو السابق لألداء الوظيفي
C −  ثمة داللة من القصة أو الفحص اجلسدي أو املوجودات

مثال, (املخربية عىل أن لالضطراب أكثر من سبب واحد 
رضح رأس عالوة عىل تناول الكحول املزمن, عته من نمط 

 ).مع تطور الحق لعته وعائيألزهايمر 
D − ال حتدث العجوزات حرصاً أثناء سري حالة هذيان. 
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ليس للعته الناجم عن سببيات عديدة : مالحظة ترميزية
ل باعتباره تشخيصاً  فعىل . ترميز منفصل وينبغي أال يُسجَّ

سبيل املثال, كلٌّ من العته من نمط ألزهايمر والعته الوعائي 
لديه عته من نمط ألزهايمر, مع جيب تشخيصهام لد فرد 

بدء متأخر, بدون اضطراب سلوكي والذي بعد عدة نشبات 
يف . حيدث لديه مزيد من االنحدار يف الوظيفة االستعرافية

عته من   هذا املثال, ينبغي عىل الطبيب أن يدرج كالً من
نمط ألزهايمر, مع بدء متأخر, بدون اضطراب سلوكي 

 331.0, وI املختلط, عىل املحور العته الوعائي, غري 290.40و
 .IIIنشبة عىل املحور  436مرض ألزهايمر و

  
 العته غري املحدد يف مكان آخر 294.8 ■
   Dementia Not Otherwise Specified 

ينبغي استخدام هذه الفئة لتشخيص العته الذي ال يستويف 
صفت يف هذا الفصل  .معايري أي من األنامط النوعية التي وُ

ل ذلك لوحة رسيرية لعته ال يتوفر له دليل كاف عىل ومثا
 .آلية سببية نوعية

 
 Amnestic Disordersاضطرابات النساوة 
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أرش إىل احلالة ... [اضطراب النساوة الناجم عن 294.0 ■

 ]الطبية العامة
A −  باختالل يف القدرة حدوث اختالل الذاكرة كام يتبد

عن استدعاء  عىل تعلّم معلومات جديدة أو العجز
 .املعلومات املتعلَّمة سابقاً 

B −  يسبب اضطراب الذاكرة اختالالً مهامً يف األداء
 االجتامعي أو املهني ويمثل انحداراً ذا شأن عن املستو

 .السابق لألداء الوظيفي
C −  ال حيدث اضطراب الذاكرة حرصاً أثناء سري حالة هذيان

 .أو عته
D −  اجلسدي أو املوجودات ثمة دليل من القصة أو الفحص

املخربية عىل أن االضطراب عاقبة فيزيولوجية مبارشة حلالة 
 ).بام يف ذلك رضح جسدي(طبية عامة 

د إذا كان  :حدِّ
عندما . إذا استمر اختالل الذاكرة ملدة شهر أو أقل: عابر

يوضع التشخيص أثناء الشهر األول دون انتظار الشفاء, 
 .»مؤقت«يمكن إضافة تعبري 

 .إذا استمر اختالل الذاكرة أكثر من شهر: مزمن
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ن اسم احلالة الطبية العامة عىل املحور : مالحظة ترميزية ضمّ
I ,اضطراب النساوة الناجم عن رضح الرأس;  294.0, مثال

ز أيضاً احلالة الطبية العامة عىل املحور   Gانظر امللحق ( IIIرمّ
 ).من أجل الرواميز

  
 :املحدث بامدةاضطراب النساوة املستديم  ■
A −  باختالل يف القدرة حدوث اختالل الذاكرة كام يتبد

عىل تعلّم معلومات جديدة أو العجز عن استدعاء 
 .املعلومات املتعلَّمة سابقاً 

B −  يسبب اضطراب الذاكرة اختالالً مهامً يف األداء
 االجتامعي أو املهني ويمثل انحداراً ذا شأن عن املستو

 .ظيفيالسابق لألداء الو
C −  ال حيدث اضطراب الذاكرة حرصاً أثناء سري حالة هذيان

أو عته وهو يستمر إىل ما بعد املدة املعتادة لالنسامم باملادة أو 
 .االمتناع عنها

D −  ثمة دليل من القصة أو الفحص اجلسدي أو املوجودات
املخربية عىل أن اضطراب الذاكرة مرتبط نسبياً بالتأثريات 

مثال, سوء استخدام دواء, تناول (دام املادة املستمرة الستخ
 ).دواء

ز اضطراب النساوة املستديم املحدث   ]:بامدة نوعية[رمّ
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املهدئات أو املنومات أو مضادات  292.83الكحول;  291.1(
 ]).أو غري معروفة[مادة أخر  292.83القلق; 

 .انظر إجراءات التسجيل الحقاً : مالحظة ترميزية
  
 :النساوة غري املحدد يف مكان آخر اضطراب 294.8 ■

جيب استخدام هذه الفئة لتشخيص اضطراب نساوة ال 
تُستوىف فيه معايري أي من األنامط النوعية التي وصفت يف 

 .هذا الفصل
مثال ذلك, لوحة رسيرية لنساوة ال يتوفر هلا دليل كاف عىل 

الة أي, تفارقية أو حمدثة بامدة أو نامجة عن ح(آلية سببية نوعية 
 ).طبية عامة

 
اضطرابات استعرافية أخر 
Other Cognitive Disorders 

 
 االضطراب االستعرايف غري املحدد يف مكان آخر 294.9 ■

هذه الفئة خمصصة لالضطرابات التي تتصف بعرس الوظيفة 
االستعرافية التي يفرتض أهنا نامجة عن تأثري فيزيولوجي 

ري أي من اهلذيانات أو مبارش حلالة طبية عامة ال حتقق معاي
حاالت العته أو اضطرابات النساوة النوعية املدرجة يف هذا 
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الفصل والتي ال يفضل تصنيفها كهذيان غري حمدد يف مكان 
آخر, أو عته غري حمدد يف مكان آخر أو اضطراب نساوة غري 

بالنسبة لعرس الوظيفة االستعرافية . حمدد يف مكان آخر
غري معروفة, جيب استخدام فئة  الناجم عن مادة نوعية أو

 .االضطراب املتعلق بامدة غري املحدد يف مكان آخر
 :تتضمن األمثلة

اختالل يف الوظيفة : اضطراب عصبي استعرايف خفيف −1
االستعرافية كام يتجىل ذلك باالختبار العصبي النفيس أو 
بالتقييم الرسيري الكمي يرتافق مع دليل موضوعي عىل 

جهازية أو اختالل وظيفي يف اجلملة حالة طبية عامة 
من أجل  DSM-IV-TRيف الـ  Bانظر امللحق (العصبية املركزية 

 ).املعايري البحثية املقرتحة
بعد رضح عىل الرأس, : اضطراب ما بعد ارجتاج الدماغ −2

انظر (اختالل يف الذاكرة أو االنتباه مع األعراض املرافقة 
املعايري البحثية  من أجل DSM-IV-TRيف الـ  Bامللحق 
 ).املقرتحة
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 االضطرابات العقلية النامجة
 عن حالة طبية عامة

Mental Disorders Due to 
a General Medical Condition 

 
يتصف االضطراب العقيل الناجم عن حالة طبية عامة بوجود 
م بأهنا عاقبة فيزيولوجية مبارشة حلالة  كَ أعراض عقلية حيُ

زة يشري تعب. طبية عامة ري حالة طبية عامة إىل احلاالت املرمّ
خارج فصل  ICDواملدرجة يف الـ  IIIعىل املحور 

من أجل الئحة  Gانظر امللحق (» االضطرابات العقلية«
إن إقامة التمييز بني االضطرابات ). موجزة هلذه احلاالت

العقلية واحلاالت الطبية العامة ال يعني أن ثمة فروقاً جوهرية 
ملفهومي, أو أن االضطرابات العقلية ال تتصل يف تصورها ا

بعوامل أو حدثيات جسدية أو بيولوجية, أو أن احلاالت 
الطبية العامة ال تتصل بعوامل أو حدثيات سلوكية أو نفسية 

إن الغرض من وراء متييز احلاالت الطبية العامة عن . اجتامعية
االضطرابات العقلية هو تشجيع شمولية التقييم ولتقديم 
تعبري خمتزل من أجل تعزيز التواصل بني املشتغلني يف الرعاية 

بيد أنه يتوقع, يف املامرسة العملية, أن تستخدم . الصحية
 .مصطلحات أكثر نوعية لتحديد احلالة اخلاصة املعنية
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أي, (لقد وضعت معايري لثالثة من هذه االضطرابات 
 االضطراب اجلامودي الناجم عن حالة طبية عامة, وتغري
الشخصية الناجم عن حالة طبية عامة, واالضطراب العقيل 

وهي ) غري املحدد يف مكان آخر والناجم عن حالة طبية عامة
جة أدناه, . املشمولة يف هذا الفصل أما معايري احلاالت املُدرَ

ضعت يف فصول أخر من هذا الكتيّب وذلك مع  فقد وُ
د جر وق. اضطرابات تتشارك معها من الناحية الظواهرية

تنظيم هذا الكتيب هبذه الطريقة لتنبيه األطباء أن يأخذوا يف 
حسباهنم هذه االضطرابات عند وضعهم التشخييص 

 .التفريقي
انظر معايري (اهلذيان الناجم عن حالة طبية عامة  293.0

 )التشخيص
انظر معايري (العته الناجم عن حالة طبية عامة  -.-

 )التشخيص
انظر (لناجم عن حالة طبية عامة اضطراب النساوة ا 294.0

 )معايري التشخيص
293.8X  االضطراب الذهاين الناجم عن حالة طبية عامة

 )انظر معايري التشخيص(
انظر (اضطراب املزاج الناجم عن حالة طبية عامة  293.83

 )معايري التشخيص
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انظر (اضطراب القلق الناجم عن حالة طبية عامة  293.84
 )معايري التشخيص

انظر (خلل الوظيفة اجلنسية الناجم عن حالة طبية عامة  -.-
 )معايري التشخيص

780.5X  انظر (اضطراب النوم الناجم عن حالة طبية عامة
 )معايري التشخيص

  
أرش إىل ... [االضطراب اجلامودي الناجم عن 293.89 ■

 ]احلالة الطبية العامة
A − بالالحركية, أو الفعالية وجود اجلامود كام يتبد 

) وهي ال غرض هلا وال تتأثر بمنبه خارجي(احلركية املفرطة 
أو املعاندة أو الصامت أو الغرابة يف احلركة اإلرادية أو 

داء احلركي داء اللفظي أو الصُ  .الصُ
B −  ثمة دليل من القصة املرضية أو الفحص اجلسدي أو

املوجودات املخربية عىل أن االضطراب عاقبة فيزيولوجية 
 .ة طبية عامةمبارشة حلال

C −  مثل نوبة (ال يعلل االضطراب باضطراب عقيل آخر
 ).هوسية

D − ال حيدث االضطراب حرصاً أثناء سري حالة هذيان. 
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ن اسم احلالة الطبية العامة عىل املحور : مالحظة ترميزية ضمّ
I اضطراب جامودي ناجم عن اعتالل دماغي  293.89, مثال

ز احلالة ا  IIIلطبية العامة عىل املحور من منشأ كبدي; أيضاً رمّ
 ).من أجل الرواميز Gانظر امللحق (
  
أرش إىل احلالة الطبية ... [تغريّ الشخصية الناجم عن 310.1 ■

 ]العامة
A −  اضطراب مستديم يف الشخصية يمثّل تغرياً يف نموذج

يتضمن االضطراب عند . (الشخصية املميّز يف السابق
اً يف  عن) ابتعاداً (األطفال انحرافاً  التطور السوي أو تغريّ

نامذج السلوك املعتاد عند الطفل استمر ملدة سنة واحدة عىل 
 ).األقل

B −  ثمة دليل من القصة املرضية أو الفحص اجلسدي أو
املوجودات املخربية عىل أن االضطراب عاقبة فيزيولوجية 

 .مبارشة حلالة طبية عامة
C −  ام يف ذلك ب(ال يعلّل االضطراب باضطراب عقيل آخر

 ).االضطرابات العقلية النامجة عن حالة طبية عامة
D − ال حيدث االضطراب حرصاً أثناء سري حالة هذيان. 
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E−  يسبب االضطراب ضائقة بارزة رسيرياً أو اختالالً يف
األداء االجتامعي أو املهني أو حقول هامة أخر من األداء 

 .الوظيفي
د النمط  :حدّ

 .ن املظهر املسيطر تقلباً وجدانياً إذا كا: ـ النمط املقلقل
إذا كان املظهر املسيطر ضعفاً ): املنفلت(ـ النمط غري املثبط 

يف السيطرة عىل الدافع كام يتجىل يف حاالت الطيش اجلنيس, 
 .الخ

 .إذا كان املظهر املسيطر سلوكاً عدوانياً : ـ النمط العدواين
 .باالة واضحةإذا كان املظهر املسيطر الم: ـ النمط الالمبايل
إذا كان املظهر املسيطر ارتياباً وتفكرياً : ـ النمط الزوراين

 .زورانياً 
إذا كان املظهر غري مميِّز ألي من األنامط الفرعية : ـ نمط آخر

 .السابقة
إذا كان هناك أكثر من مظهر يسيطر عىل : ـ النمط املشرتك
 .اللوحة الرسيرية

 .ـ النمط غري املحدد
أدرج اسم احلالة الطبية العامة عىل املحور  :مالحظة ترميزية

I ,تغري الشخصية الناجم عن رصع الفص  310.1, مثال
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ز احلالة الطبية العامة عىل املحور  انظر ( IIIالصدغي; أيضاً رمّ
 ).امللحق من أجل الرواميز

  
االضطراب العقيل غري املحدد يف مكان آخر والناجم  293.9 ■

 عن حالة طبية عامة
استخدام هذه الفئة املتبقية للحاالت التي جر التأكد ينبغي 

فيها من أن سبب االضطراب تأثريات فيزيولوجية مبارشة 
حلالة طبية عامة, لكن املعايري ال تنطبق عىل اضطراب عقيل 

ثَلُ ذلك, أعراض تفارقيّة (نوعي ناجم عن حالة طبية عامة  مَ
 ).نامجة عن نوبات جزئية معقدة

ن اسم احلالة الطبية العامة عىل املحور  :مالحظة ترميزية ضمّ
I ًاضطراب عقيل غري حمدد يف مكان آخر ناجم  293.9, مثال

ز احلالة الطبية  عن مرض نقص املناعة املكتسب; أيضاً رمّ
 ).من أجل الرواميز Gانظر امللحق ( IIIالعامة عىل املحور 

 
   

 
جيب أن يسجل التشخيص عىل أنه هذيان : مالحظة    (*)

. حمدث بامدة إذا كانت هناك عالقة باالستخدام الدوائي
التي تشري إىل األدوية  Eبالنسبة للرموز  Gأرش إىل امللحق 

  .النوعية
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 االضطرابــات املتعلـقة باملواد
Substance-Related Disorders 
اضطرابات : تُقسم االضطرابات املتعلقة باملواد إىل جمموعتني

) االعتامد عىل املواد وسوء استخدام املواد(استخدام املواد 
االنسامم باملواد, االمتناع عن (واالضطرابات املحدثة باملواد 

املواد, اهلذيان املحدث باملواد, العته املستديم املحدث باملواد, 
ملستديم املحدث باملواد, االضطراب اضطراب النساوة ا

الذهاين املحدث باملواد, اضطراب املزاج املحدث باملواد, 
اضطراب القلق املحدث باملواد, خلل األداء اجلنيس املحدث 

يبدأ الفصل بوضع ). باملواد, اضطراب النوم املحدث باملواد
معايري لالعتامد عىل املواد وسوء استخدامها واالنسامم هبا 

متناع عنها, وهي معايري قابلة للتطبيق عىل أصناف املواد واال
إىل األصناف النوعية للمواد والتي  1يشري اجلدول . بشكل عام

لدهيا متالزمة حمددة يف االعتامد أو سوء االستخدام أو االنسامم 
أما بقية القسم فيضم ترتيباً ألصناف املواد ويشمل . أو االمتناع

ل االنسامم واالمتناع ملادة حمددة لكل املعايري املوضوعة من أج
لتسهيل التشخيص . من األصناف األحد عرش من هذه املواد

نت معايري االضطرابات الباقية املحدثة باملواد يف  مّ التفريقي ضُ
 .فصول الدليل مع االضطرابات التي تشاطرها ظواهرياً 
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اضطراب «وهو مشمول يف فصل : اهلذيان املحدث باملواد
العته والنساوة واالضطرابات االستعرافية اهلذيان و
األخر«. 

وهو مشمول يف فصل : العته املستديم املحدث باملواد
اضطراب اهلذيان والعته والنساوة واالضطرابات «

االستعرافية األخر«. 

وهو مشمول يف : اضطراب النساوة املستديم املحدث باملواد
رابات اضطراب اهلذيان والعته والنساوة واالضط«فصل 

االستعرافية األخر«. 

وهو مشمول يف فصل : االضطراب الذهاين املحدث باملواد
»كانت هذه . »الفصام واالضطرابات الذهانية األخر

الس «حتت اسم  DSM-III-Rاالضطرابات مصنفة يف  هُ
 .»االضطراب التومهي العضوي«و» عضوي

وهو مشمول يف فصل : اضطراب املزاج املحدث باملواد
 .»بات املزاجاضطرا«

وهو مشمول يف فصل : اضطراب القلق املحدث باملواد
 .»اضطرابات القلق«
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وهو مشمول يف : خلل أداء الوظيفة اجلنسية املحدث باملواد
 .»االضطرابات اجلنسية واضطرابات اهلوية اجلنسية«فصل 

وهو مشمول يف فصل : اضطراب النوم املحدث باملواد
 .»اضطرابات النوم«

ن اضطراب اإلدراك املستديم باإلضافة إ مِّ ىل ذلك, فقد ضُ
حتت عنوان ) Flash backsإرجاعات زمنية (باملهلوسات 

سات«  .يف هذا الفصل» االضطرابات املتعلقة باملهلوِ

إن التشخيصات املحدثة باملواد املرافقة لكل صنف حمدد من 
ضعت يف فصول أخر من التصنيف معروضة  املواد التي وُ

 .2يف اجلدول 
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 ـ التشخيصات املرافقة ألصناف املواد 1اجلدول 
 السحب االنسامم سوء االستخدام االعتامد  

 X X X X الكحول

 X X X X األمفيتامينات

   X     الكافئني

   X X X احلشيش

 X X X X الكوكائني

   X X X املهلوسات

   X X X النشوقات

 X     X النيكوتني

 X X X X األفيونات

   X X X فنسيكليدينال
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املهدئات أو املنومات

 أو مضادات القلق
X X X X 

       X مواد متعددة

أخر X X X X 

ة(إىل أن الفئة معرتَف هبا  Xتشري : مالحظة قرَّ  DSM-IVيف الـ ) مُ

).الرجوع إىل السابق(أيضاً اضطراب اإلدراك املستديم املحدث باملهلوسات* 
ة يف الـ Pأو  I/Wأو  Wو أ Iأو  Xتشري : مالحظة قرَّ  /وتشري . DSM-IVإىل أن الفئة مُ

د ـ مع بدء أثناء االنسامم قد يستخدم للفئة  ; )باستثناء هذيان االنسامم(إىل أن املحدِّ
د مع بدء أثناء االمتناع قد يستخدم للفئة  Wوتشري  باستثناء هذيان (بأن املحدِّ
أثناء االنسامم أو مع بدء أثناء االمتناع قد  بأنه إما مع بدء I/W; كام تشري )االمتناع

 .فتشري إىل أن االضطراب مستديم Pأما . تستخدم للفئة
  

املهدئات مواد عديدة أخر 

 أو املنومات

 أو مضادات القلق

 األفيونات الفينسيكليدين

I   I I I 

W   W     
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P   P     

P   P     

I/W   I/W I I 

I/W   I I I 

I/W   I I   

I       I 

I/W       I/W 
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 الكحول األمفيتامينات الكافئني احلشيش الكوكائني املهلوسات النشوقات النيكوتني
  

ـ  2اجلدول 
اضطرابات 
دثة بامدة  حمُ

وفقاً 
ألصناف 
خمتلفة من 
 املواد

  I I I I*   I I 
هذيان 
 االنسامم

              W 
هذيان 
 السحب

  P           P العته 

              P 
اضطراب 
 النساوة
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  I I* I I   I I/W 
االضطرابات 

 الذهنية

  I I I/W     I/W I/W 
اضطرابات 
 املزاج

  I I I/W I I I I/W 
اضطرابات 
 القلق

            I I 

خلل أداء 
الوظيفة 
 اجلنسية
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      I/W   I I/W I/W 
اضطرابات 

 النوم
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 استخدام املواد اضطرابات

 Substance Use Disorders 

 
 Substance Dependenceاالعتامد عىل مادة  ■

نمط من سوء التكيف يف استخدام مادة, يؤدي إىل اختالل 
, كام يتظاهر بوجود ثالثة  ) أو أكثر(أو ضائقة بارزة رسيرياً
شهراً  12من التايل, وهو حيدث يف أي وقت يف فرتة 

 :متواصلة

د بواحد مما ييلالتحم (1)  :ل, كام حيدّ

(a)  حاجة إىل زيادة واضحة يف مقادير املادة لبلوغ تأثري
 .سمي أو مرغوب

(b)  تأثري متضائل بصورة واضحة مع االستخدام
 .املتواصل لنفس املقدار من املادة

 :االمتناع, كام يتظاهر بواحد مما ييل (2)

(a)  عيارين راجع امل(متالزمة االمتناع املميّزة ملادةA وB 
 ).من املعايري املوضوعة لالمتناع عن مواد نوعية
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(b)  لتخفيف ) أو مادة قريبة الصلة منها(تناول نفس املادة
 .أو جتنب أعراض االمتناع

غالباً ما تؤخذ املادة بمقادير أكرب أو لفرتة أطول مما كان  (3)
 .مقصوداً 

 هناك رغبة متواصلة أو جهود غري ناجحة لتخفيض أو (4)
 .ضبط استخدام املادة

يبذل كثري من الوقت يف نشاطات اضطرارية للحصول  (5)
مثل زيارة العديد من األطباء أو السياقة ملسافات (عىل املادة 

, أو )مثل التدخني بال انقطاع(, أو يف استخدام املادة )طويلة
 .يف اإلبالل من تأثرياهتا

فَّض النشاطات االجتامعية أو (6) ر أو ختُ جَ املهنية أو  هتُ
 .الرتوحيية بسبب استخدام املادة

يتواصل استخدام املادة رغم العلم بوجود مشكلة  (7)
ح  جسدية أو نفسية مستديمة أو معاودة, وهي مشكلة يُرجَّ

مثل استخدام حايل للكوكائني (أن املادة سبّبتها أو فاقمتها 
 رغم العلم بأنه يسبب اكتئاباً حمدثاً بالكوكائني, أو الرشب
املتواصل رغم املعرفة بأن القرحة تزداد سوءاً بتناول 

 ).الكحول
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د إذا كان  :حدِّ

ل أو االمتناع : مع اعتامد فيزيولوجي دالئل عىل وجود التحمّ
 ).2أو البند  1أي وجود إما البند (

ال دالئل عىل وجود التحمل أو االمتناع : مع اعتامد نفيس
 ).2أو البند  1أي ال وجود للبند (

 ):انظر النص من أجل التعريفات(دات السري حمدِّ 

 هدأة جزئية باكرة              هدأة تامة باكرة

 هدأة جزئية مستقرة            هدأة تامة مستقرة

ة   an Agonist Therapyعىل معاجلة شادّ

 يف بيئة مضبوطة

دات السري   Course Specifiers) التطور(حمدِّ

دات سري متاحة لال يمكن تطبيق . عتامد عىل مادةثمة ستة حمدِّ
حمددات اهلدأة األربعة فقط بعد نفي وجود أي من معايري 
االعتامد عىل مادة أو سوء استخدام مادة ملدة شهر عىل 

بالنسبة للمعايري التي تتطلب مشكالت معاودة, . األقل
د اهلدأة فقط عند عدم وجود أي ناحية من  يمكن تطبيق حمدِّ
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, سيكفي (املعيار  حادث سياقة واحد أثناء االنسامم مثالً
إن حتديد ). إلسقاط أحقية الشخص يف اعتباره يف حالة هدأة

هذه األنامط األربعة للهدأة مبني عىل أساس الفاصل الزمني 
اهلدأة الباكرة يف (الذي انقىض منذ التوقف عن االعتامد 

وعىل ما إذا كان هناك وجود مستمر لواحد ) مقابل املستقرة
ن الفقرات املشمولة يف املعايري املوضوعة لالعتامد أو أكثر م

وألن ). اهلدأة اجلزئية يف مقابل التامة(أو سوء االستخدام 
االثني عرش شهراً األوىل التالية لالعتامد هي الوقت الذي 
ددت هذه  حيمل بشكل خاص خطورة عالية للنكس, فقد حُ

اً عىل بعد مرور اثني عرش شهر. الفرتة عىل أهنا هدأة باكرة
اهلدأة الباكرة دون النكس إىل االعتامد, يدخل الشخص إىل 

ويعطى لكل من اهلدأة الباكرة ). املستقرة(اهلدأة الثابتة 
واهلدأة املستقرة حتديد إضايف إذا مل يتحقق أي من معايري 
االعتامد أو سوء االستخدام خالل فرتة اهلدأة; ويعطى حتديد 

األقل من معايري االعتامد أو للجزئي إذا ما حتقق معيار عىل 
سوء االستخدام, بشكل متقطع أو مستمر, خالل فرتة 

عدم (يتطلب تفريق اهلدأة التامة املستقرة عن الشفاء . اهلدأة
األخذ يف احلسبان ) وجود اضطراب استخدام مادة راهن

طول الوقت منذ الفرتة األخرية لالضطراب واملدة الكلية 
إذا ما أصبح املرء, بعد . املستمر لالضطراب واحلاجة للتقييم
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فرتة من اهلدأة أو الشفاء, معتمداً مرة أخر, فإن تطبيق 
د اهلدأة املبكرة يتطلب بأن يكون هناك مرة أخر شهر  حمدِّ
 .عىل األقل مل تتحقق فيه معايري االعتامد أو سوء االستخدام

دان إضافيان م حمدِّ دِّ ة : قُ ويف بيئة ) املغالبة(عىل املعاجلة الشادّ
لكي يتم توصيف شخص بأنه يف هدأة مبكرة بعد . مضبوطة

ة أو إطالقة من البيئة املضبوطة,  التوقف عن املعاجلة الشادّ
جيب توفر فرتة شهر مل يتحقق فيها أي معيار من معايري 

 .االعتامد أو سوء االستخدام

دات اهلدأة التالية فقط بعد عدم حتقق  يمكن تطبيق حمدِّ
. تامد أو سوء االستخدام ملدة شهر عىل األقلمعايري االع

دات إذا كان الشخص  الحظ أنه ال يمكن تطبيق هذه املحدِّ
ة أو يف بيئة مضبوطة   ).انظر أدناه(عىل املعاجلة الشادّ

د إذا مل تتحقق معايري . هدأة كاملة باكرة يستخدم هذا املُحدِّ
 االعتامد أو سوء االستخدام ملدة شهر عىل األقل, ولكن

 .شهراً  12ألقل من 

 
د إذا حتقق معيار أو . هدأة جزئية باكرة يستخدم هذا املحدِّ

أكثر من معايري االعتامد أو سوء االستخدام ملدة شهر عىل 
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لكن املعايري الكاملة (شهراً  12األقل, ولكن ألقل من 
 ).لالعتامد مل تتحقق

 
د إذا مل يتحقق أ. هدأة تامة مستقرة ي من يستخدم هذا املحدِّ

معايري االعتامد أو سوء االستخدام يف أي وقت خالل فرتة 
 .شهراً أو أكثر 12

 
د إذا مل تتحقق . هدأة جزئية مستقرة يستخدم هذا املحدِّ

شهراً أو أكثر; لكن معياراً  12املعايري الكاملة لالعتامد لفرتة 
 .أو أكثر من معايري االعتامد أو سوء االستخدام قد حتقق

 
ة تطبق املح دات التالية إذا كان الشخص عىل املعاجلة الشادّ دِّ

 .أو يف بيئة مضبوطة
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ة د إذا كان الشخص . عىل املعاجلة الشادّ يستخدم هذا املحدِّ
موضوعاً عىل عالج شاد موصوف مثل امليثادون ومل تتحقق 
معايري االعتامد أو سوء االستخدام لذلك الصنف من الدواء 

ثناء حتمل الدواء الشاد أو باست(يف آخر شهر عىل األقل 
 ).االمتناع عنه

تطبق هذه الفئة عىل أولئك املعاجلني من االعتامد باستعامل 
 .ضادة/ شاد جزئي أو شاد

د إذا كان الشخص . يف بيئة مضبوطة يستخدم هذا املحدِّ
ضمن بيئة يقيّد فيها الوصول إىل الكحول واملواد املضبوطة, 

وء االستخدام يف آخر شهر ومل تتحقق معايري االعتامد أو س
واألمثلة عىل هذه البيئات تلك املراقبة مراقبة . عىل األقل

لصيقة أو السجون اخلالية من املواد أو التجمعات السكانية 
 .العالجية أو وحدات املشايف املغلقة

 Substance Abuseسوء استخدام مادة  ■

A − ل نمط من سوء التكيف يف استخدام مادة يقود إىل اختال
, كام يتظاهر بواحد  من ) أو أكثر(أو ضائقة مهمة رسيرياً

 :شهراً  12التايل, حيدث ضمن فرتة 
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استخدام معاود ملادة ينشأ عنه إخفاق يف اإليفاء  (1)
بااللتزامات األساسية يف العمل أو املدرسة أو املنزل 

مثال, الغياب املتكرر أو األداء الضعيف يف العمل (
ادة, الغيابات املتصلة باملادة, واملتصل باستخدام امل

التوقفات أو التعطيل أو الطرد من املدرسة; أو إمهال 
 ).األطفال أو البيت

االستخدام املعاود للامدة يف أوضاع تسبب خطورة  (2)
مثل, قيادة سيارة أو العمل عىل آلة واملرء يف (جسدية 

 ).حالة اختالل من جراء استخدام املادة

مثل, (معاودة بسبب استخدام املادة مشكالت قانونية  (3)
 ).التوقيفات بسبب مسلك مضطرب ذي صلة باملادة

االستخدام املستمر للامدة رغم املشكالت االجتامعية  (4)
ث أو تُفاقَم  دَ أو الشخصية املستديمة أو املعاودة والتي حتُ

مثل املجادالت مع الرشيك حول (بسبب تأثريات املادة 
 ).شاجرات اجلسديةعقابيل االنسامم, وامل

B −  األعراض مل تستوفِ معايري االعتامد عىل مادة بالنسبة
 .هلذا الصنف من املواد
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 االضطرابات املحدثة بامدة
Substance-Induced Disorders 

 Substance Intoxicationاالنسامم بامدة  ■

A −  تطور متالزمة نوعية للامدة عكوسة نامجة عن هضم
دث موادُّ : مالحظة). هلاأو التعرض (حديث ملادة  قد حتُ

 .خمتلفة متالزمات متشاهبة أو متطابقة

B −  ًات سلوكية سيئة التكيّف أو نفسية مهمة رسيريا تغريّ
مثل, حب (نامجة عن تأثري املادة عىل اجلهاز العصبي املركزي 

القتال, تقلقل مزاج, اختالل استعرايف, حماكمة خمتلة, 
وهي تتطور أثناء ) الوظيفي اختالل يف األداء االجتامعي أو

 .استخدام املادة أو بعد فرتة قصرية من استخدامها

C −  ال تنجم األعراض عن حالة طبية عامة وال يعلّلها
 .اضطراب عقيل آخر

 Substance Withdrawalاالمتناع عن مادة  ■

A −  أو إنقاص(تطور متالزمة نوعية للامدة نامجة عن إيقاف (
 .ن كبرياً وطويالً استخدام املادة الذي كا
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B −  ًتسبب املتالزمة النوعية للامدة ضائقة أو اختالالً مهام
 رسيرياً يف األداء االجتامعي أو الوظيفي أو جماالت أخر

 .هامة

C −  ال تنجم األعراض عن حالة طبية عامة وال يعلّلها
 .اضطراب عقيل آخر

 إجراءات التسجيل اخلاصة باالعتامد,

 امم واالمتناعوسوء االستخدام واالنس

 التي يُساء استخدامها Drugsبالنسبة للعقارات 
For Drugs of Abuse 

ينبغي عىل الطبيب أن يستخدم الرتميز الذي يطبّق عىل 
صنف املواد, عىل أن يسجل اسم املادة النوعية وليس اسم 

ل . الصنف , عىل الطبيب أن يسجّ االمتناع عن  292.0فمثالً
م أو وليس اال(السيكوباربيتال  متناع عن مهدئ أو منوّ

وليس (سوء استخدام امليتأمفيتامني  305.70أو ) مضاد قلق
بالنسبة للمواد التي ال تتوافق ). سوء استخدام األمفيتامني

, جيب استخدام ترميز )مثل أميل نرتيت(مع أي صنف 
سوء استخدام «أو » االعتامد عىل مادة آخر«مناسب مثل 

االمتناع عن مادة «, أو »امدة آخراالنسامم ب«, أو »مادة آخر
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سوء  305.90مثال (مع اإلشارة إىل املادة النوعية » آخر
إذا كانت املادة املتناولة غري معروفة ). استخدام أميل نرتيت

لد الشخص, فينبغي استخدام الرتميز اخلاص بالصنف 
االنسامم بامدة غري  292.89مثال, (» )غري معروف(آخر أو «

سبة ملادة خمصوصة, إذا استوفيت معايري أكثر بالن). معروفة
مثال, (من اضطراب متعلق بامدة, ينبغي تشخيصها مجيعاً 

). االعتامد عىل اهلريوين 304.00االمتناع عن اهلريوين,  292.0
إذا كان هناك أعرض أو مشكالت مصاحبة ملادة خمصوصة 
لكن املعايري غري مستوفاة ألي من االضطرابات النوعية 

مثال, (, فيمكن استخدام فئة غري حمددة يف مكان آخر بامدة
 ).اضطراب متعلق باحلشيش غري حمدد يف مكان آخر 292.9

إذا ما استخدمت مواد عديدة, جيب تشخيص مجيع 
التسمم  292.89مثال, (االضطرابات املتعلقة باملادة 

إن احلاالت ). االعتامد عىل الكوكائني 304.20بامليسكالني; 
االعتامد عىل مواد  304.80ن يوضع فيها تشخيص التي جيب أ

 .عديدة, موصوفة يف قسم آخر من الدليل

 for Medications and Toxinsبالنسبة لألدوية والذيفانات 

فضالً عن (بالنسبة لألدوية التي مل جترِ تغطيتها أعاله 
كام . »مادة أخر«فإنه ينبغي استخدام الرتميز ) الذيفانات
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انظر ( Iعىل املحور  Eنوعي بإدراج ترميز  يمكن ترميز دواء
 E941.1االنسامم بالبنزتروبني;  292.89مثال, ) (Gامللحق 
ألصناف املواد  Eكام جيب استخدام ترميزات ). بنزتروبني

مثل (املدرجة أعاله عندما جيري تناوهلا بواسطة وصفه 
 ).األفيونات

 إجراءات التسجيل لالضطرابات العقلية املحدثة بامدة
 واملشمولة يف مكان آخر من الكتيّب

مثل, الكوكائني, (يبدأ عنوان التشخيص باملادة النوعية 
التي يفرتض أهنا حتدث ) الديازيبام, الديكساميثازون

ويتم اختيار الرتميز التشخييص من قائمة أصناف . األعراض
املواد املقدمة يف جمموعة املعايري التابعة لالضطراب اخلاص 

وبالنسبة للمواد التي ال تتوافق مع أي من . ةاملحدث بامد
فيجب استخدام الرتميز ) مثل الديكساميثازون(األصناف 

»فضالً عن ذلك, وبالنسبة لألدوية املوصوفة . »مادة أخر
بجرعات عالجية, يمكن اإلشارة إىل دواء نوعي بإدراج 

تبع ). Gانظر امللحق ( Iاملالئم وذلك عىل املحور  Eالرتميز  يُ
مثل االضطراب الذهاين املحدث (م االضطراب اس

بتوصيف ) بالكوكائني, اضطراب القلق املحدث بالديازيبام
العرض الغالب والسياق الذي تطورت فيه األعراض 
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ارضاب ذهاين حمدث بالكوكائني, مع أوهام,  292.11مثال, (
اضطراب قلق حمدث  292.89مع بدء أثناء االنسامم; 

عند اعتبار أن أكثر من ). ثناء االمتناعبالديازيبام, مع بدء أ
مادة تلعب دوراً هاماً يف تطور األعراض, فإنه ينبغي 

وإذا ما اعتُربت مادة ما عامالً . إدراجها بصورة منفصلة
, ولكن املادة النوعية أو صنف املواد غري معروفني,  مسبباً

 .»مادة غري معروفة«فيجب استخدام صنف 

 حولاالضطرابات املتعلقة بالك
Alcohol-Related Disorder 

 اضطرابات استخدام الكحول

 االعتامد عىل الكحول 303.90

د إذا كان بدون اعتامد / مع اعتامد فيزيولوجي: حدِّ
 .فيزيولوجي

هدأة / هدأة جزئية باكرة/ هدأة تامة باكرة: حدد إذا كان
 .يف بيئة مضبوطة/ هدأة جزئية مستقرة/ كاملة مستقرة

 دام الكحولسوء استخ 305.90

 االضطرابات املحدثة بالكحول
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 ).انظر أدناه من أجل املعايري(االنسامم بالكحول  303.00

 ).انظر أدناه من أجل املعايري(االمتناع عن الكحول  291.81

 .مع اضطرابات إدراكية: حدد إذا كان

 ).انظر املعايري(هذيان االنسامم الكحويل  291.0

 ).انظر املعايري(ول هذيان االمتناع عن الكح 291.0

 ).انظر املعايري(العته املستديم املحدث بالكحول  291.2

انظر (اضطراب النساوة املستديم املحدث بالكحول  291.1
 ).املعايري

االضطراب الذهاين املحدث بالكحول, مع أوهام  291.5
مع / مع بداية أثناء االنسامم: حدد إذا كان) انظر املعايري(

 .تناعبداية أثناء االم

االضطراب الذهاين املحدث بامدة, مع أهالسات  291.3
مع / مع بداية أثناء االنسامم: حدد إذا كان) انظر املعايري(

 .بداية أثناء االمتناع
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) انظر املعايري(اضطراب املزاج املحدث بالكحول  291.89
مع بداية أثناء / مع بداية أثناء االنسامم: حدد إذا كان

 .االمتناع

) انظر املعايري(ضطراب القلق املحدث بالكحول ا 291.89
مع بداية أثناء / مع بداية أثناء االنسامم: حدد إذا كان

 .االمتناع

) انظر املعايري(خلل األداء اجلنيس املحدث بالكحول  291.89
 .مع بداية أثناء االنسامم: حدد إذا كان

) انظر املعايري(اضطراب النوم املحدث بالكحول  291.89
مع بداية أثناء / مع بداية أثناء االنسامم: ذا كانحدد إ
 .االمتناع

إن : اضطراب متعلق بالكحول غري حمدد يف مكان آخر 291.9
فئة اضطراب متعلق بالكحول غري حمدد يف مكان آخر هي 
لالضطرابات املصاحبة الستخدام الكحول غري املصنفة 

 .كواحدة من االضطرابات املذكورة أعاله

 Alcohol Intoxicationنسامم الكحويل اال 303.00 ■

A − تناول حديث للكحول. 
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B −  تغريات سلوكية سيئة التكيف أو تغريات نفسية هامة
مثل, سلوك جنيس غري مالئم أو سلوك عدواين, (رسيرياً 

تقلقل مزاج, حماكمة خمتلة, أداء وظيفي اجتامعي أو مهني 
فرتة تطورت أثناء تناول الكحول أو بعد تناوله ب) خمتل

 .قصرية

C −  من العالمات التالية, تطورت أثناء ) أو أكثر(واحدة
 :استخدام الكحول أو بعد استخدامه مبارشة

 .Slurred Speech) أو ملفلف(كالم متثاقل  (1)

 .التناسق (2)

 .مشية غري متّزنة (3)

 .رأرأة (4)

 .اختالل يف االنتباه أو يف الذاكرة (5)

بات (6)  .ذهول أو سُ

D − جم األعراض عن حالة طبية عامة وال يعلّلها ال تن
 .اضطراب عقيل آخر

 Alcohol Withdrawalاالمتناع عن الكحول  291.81 ■
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A −  استخدام الكحول والذي كان ) أو إنقاص(إيقاف
 .بمقادير كبرية ولفرتة طويلة

B −  من األعراض التالية, تتطور يف غضون ) أو أكثر(اثنان
ق املعيار عدة ساعات إىل بضعة أيام ب  :Aعد حتقُّ

مثل التعرق أو ارتفاع معدل النبض (فرط نشاط ذايت  (1)
 ).100ألكثر من 

 .ازدياد ارتعاش اليد (2)

 .أرق (3)

 .غثيان أو إقياء (4)

أهالسات برصية أو ملسية أو سمعية عابرة أو  (5)
 .إخاالت

 .هياج نفيس حركي (6)

 .قلق (7)

 .نوب رصع كبري (8)
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C −  يف املعيار تسبب األعراضB  ًضائقة أو اختالالً مهام
رسيرياً يف األداء االجتامعي أو املهني أو يف حقول هامة 

 .أخر لألداء الوظيفي

D −  ال تنجم األعراض عن حالة طبية عامة وال يعللها
 .اضطراب عقيل آخر

د إذا كان  :حدِّ

د يف حالة : مع اضطرابات إدراكية ن هذا املُحدِّ يمكن أن يدوَّ
وذلك حني حتدث أهالسات مع سالمة اختبار الواقع نادرة 

. أو إخاالت سمعية أو برصية أو ملسية يف غياب اهلذيان
تعني سالمة اختبار الواقع أن الشخص يعرف بأن 
دثة بواسطة املادة وال متثل الواقع اخلارجي . األهالسات حمُ

عندما حتدث األهالسات يف غياب سالمة اختبار الواقع, 
عني االعتبار تشخيص اضطراب ذهاين حمدث جيب األخذ ب

 .بامدة, مع أهالسات
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 االضطرابات املتعلقة باألمفيتامني
 )أو باملواد الشبيهة باألمفيتامني(

Amphetamine (or 
Amphetamine-Like) - 

Related Disorders 
 اضطرابات استخدام األمفيتامني

 )راجع املعايري(االعتامد عىل األمفيتامني  304.40

بدون اعتامد / مع اعتامد فيزيولوجي: د إذا كانحدِّ 
 .فيزيولوجي

د إذا كان هناك / هدأة جزئية باكرة/ هدأة تامة باكرة: حدّ
 .يف بيئة مضبوطة/ هدأة جزئية مستقرة/ هدأة تامة مستقرة

 ).راجع املعايري(سوء استخدام األمفيتامني  305.70

 االضطرابات املحدثة باألمفيتامني

 )من أجل املعايري انظر الحقاً (امم باألمفيتامني االنس 292.89

د إذا كان  .مع اضطرابات إدراكية: حدّ

 )انظر املعايري(االمتناع عن األمفيتامني  292.0
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 )انظر املعايري(هذيان االنسامم باألمفيتامني  292.81

انظر (اضطراب ذهاين حمدث باألمفيتامني, مع أوهام  292.11
 .مع بداية أثناء االنسامم: حدد إذا كان) املعايري

اضطراب ذهاين حمدث باألمفيتامني, مع أهالسات  292.12
 .مع بداية أثناء االنسامم: حدد إذا كان) انظر املعايري(

) انظر املعايري(اضطراب املزاج املحدث باألمفيتامني  292.84
مع بداية أثناء / مع بداية أثناء االنسامم: حدد إذا كان

 .االمتناع

) انظر املعايري(اضطراب القلق املحدث باألمفيتامني  292.89
 .حدد إذا كان مع بداية أثناء االنسامم

انظر (خلل األداء اجلنيس املحدث باألمفيتامني  292.89
مع بداية أثناء / حدد إذا كان مع بداية أثناء االنسامم) املعايري
 .االمتناع

) ملعايريانظر ا(اضطراب النوم املحدث باألمفيتامني  292.89
مع بداية أثناء / حدد إذا كان مع بداية أثناء االنسامم

 .االمتناع
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د يف مكان آخر 292.9 . اضطراب متعلق باألمفيتامني غري حمدَّ
أو (هذه الفئة لالضطرابات املصاحبة الستخدام األمفيتامني 

وغري املصنّفة كواحدة من االضطرابات ) مادة ذات صلة به
 .املذكورة أعاله

 Amphetamine Intoxicationاالنسامم باألمفيتامني  292.89 ■

A −  مثل, (استخدام حديث لألمفيتامني أو مادة ذات صلة
 ).Methyl Phenidateامليثيل فينيديت 

B −  ات سلوكية سيئة التكيّف أو تغريات نفسية هامة تغريّ
أو تبلّد وجداين أو تغريات يف  Euphoriaمثل, شمق (رسيرياً 

ظ املخالطة االج أو  Hypervigilanceتامعية, أو فرط التيقّ
احلساسية بني الشخصية أو القلق أو التوتر أو الغضب أو 
سلوكات نمطية أو اختالل املحاكمة أو اختالل يف األداء 

تطورت أثناء استخدام األمفيتامني أو ) االجتامعي أو املهني
 .مادة ذات صلة به أو بعد ذلك بمدة قصرية

C − تطورت أثناء ) أو أكثر(راض التالية اثنان من األع
استخدام األمفيتامني أو مادة ذات صلة به أو بعد 

 :االستخدام مبارشة

ع أو بطء قلبي (1)  .ترسّ
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 .توسع احلدقة (2)

 .ارتفاع أو هبوط التوتر الرشياين (3)

ق أو نوافض  (4)  .Chillsتعرّ

 .غثيان أو إقياء (5)

 .دليل عىل فقدان وزن (6)

 .Retardationيس حركي أو تعويق هياج نف (7)

ضعف عضيل أو تثبيط تنفيس أو أمل صدري أو  (8)
 .النظميات قلبية

ختليط, أو نوبات اختالجية أو عرس احلركة أو عرس  (9)
 .املقوية أو سبات

D −  ال تنجم األعراض عن حالة طبية عامة وال يعللها
 .اضطراب عقيل آخر

د إذا كان  :حدِّ

د عندما  :مع اضطرابات إدراكية يمكن تدوين هذا املحدِّ
حتدث أهالسات مع سالمة اختبار الواقع أو إخاالت 

تعني سالمة . سمعية أو برصية أو ملسية, يف غياب اهلذيان
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ثة  دَ اختبار الواقع أن الشخص يعرف بأن األهالسات حمُ
عند حدوث األهالسات . باملادة وال متثّل الواقع اخلارجي

يجب األخذ باالعتبار تشخيص يف غياب سالمة الواقع, ف
ث بامدة, مع أهالسات  .اضطراب ذهاين حمدَ

 Amphetamine Withdrawalاالمتناع عن األمفيتامني  292.0 ■

A −  أو مادة ذات (استخدام األمفيتامني ) أو إنقاص(إيقاف
 .والذي كان كبرياً وملدة طويلة) صلة

B −  من التغريات ) أو أكثر(عرس مزاج مع اثنني
ولوجية التالية, تتطور يف غضون بضعة ساعات إىل الفيزي

 :Aعدة أيام بعد حتقق املعيار 

 .تعب (1)

 .أحالم زاهية كرهية (2)

 .أرق أو فرط نوم (3)

 .ازدياد الشهية (4)

 .تعويق نفيس حركي أو هياج (5)
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C −  تسبب أعراض املعيارB  ًضائقة أو اختالالً مهامً رسيريا
هني أو حقول هامة أخر من يف األداء االجتامعي أو امل

 .األداء الوظيفي

D −  ال تنجم األعراض عن حالة طبية عامة وال يعللها
 .اضطراب عقيل آخر
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 االضطرابات املتعلقة بالكافئني
Caffeine-Related Disorders 

 Caffeine-Induced Disordersاالضطرابات املحدثة بالكافئني 

 )ايريانظر املع(االنسامم بالكافئني  305.90

) انظر املعايري(اضطراب القلق املحدث بالكافئني  292.89
د إذا كان  .مع بداية أثناء االنسامم: حدِّ

) انظر املعايري(اضطراب النوم املحدث بالكافئني  292.89
 .مع بداية أثناء االنسامم: حدد إذا كان

د يف مكان آخر 292.9 . اضطراب متعلق بالكافئني غري حمدَّ
ة باالضطرابات املصاحبة الستخدام الكافئني تعنى هذه الفئ

. وغري املصنّفة كواحدة من االضطرابات املذكورة أعاله
يف  Bانظر امللحق (وكمثال عىل ذلك االمتناع عن الكافئني 

 ).من أجل املعايري املقرتحة للبحث DSM-IV-TRالـ 

 Caffeine Intoxicationاالنسامم بالكافئني  305.90 ■

A − ملغ  250يث للكافئني, ما يربو عادة عىل استهالك حد
 .فناجني من القهوة املغلية 3−2مثال, أكثر من (
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B −  من العالمات التالية, تتطور أثناء ) أو أكثر(مخس
 :استهالك القوة أو بعد ذلك بمدة قصرية

 .Restlessness) عدم استقرار(متلمل  (1)

 .Nervousnessعصبيّة  (2)

 .إثارة (3)

 .أرق (4)

 .Flushed Face) متوهج(وجه متبيِّغ  (5)

 .إبالة (6)

 .اضطراب معدي معوي (7)

 .نفض عضيل (8)

(9)  جريان التفكري والكالم عىل غري هدRambling 

Flow. 

 .ترسع القلب أو النظميات قلبية (10)

 .فرتات من عدم اإلجهاد (11)

 .هياج نفيس حركي (12)
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C −  تسبب األعراض يف املعيارB ختالالً مهامً ضائقة أو ا
 رسيرياً يف األداء االجتامعي أو املهني أو يف حقول أخر

 .هامة من األداء الوظيفي

D −  ال تنجم األعراض عن حالة طبية عامة وال يعللها
 ).مثل اضطراب قلق(اضطراب عقيل آخر 

 االضطرابات املتعلقة باحلشيش
Cannabis-Related Disorders 

 Cannabis Use Disordersاضطرابات استخدام احلشيش 

 )انظر املعايري(االعتامد عىل احلشيش  304.30

د إذا كان بدون اعتامد / مع اعتامد فيزيولوجي: حدِّ
 .فيزيولوجي

/ هدأة جزئية باكرة/ هدأة تامة باكرة: حدد إذا كان هناك
 .يف بيئة مضبوطة/ هدأة جزئية مستقرة/ هدأة تامة مستقرة

 )نظر املعايريا(سوء استخدام احلشيش  305.20

ثة باحلشيش   Cannabis-Induced Disordersاالضطرابات املحدَ

 )انظر املعايري(االنسامم باحلشيش  292.89
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د إذا كان  .مع اضطرابات إدراكية: حدّ

 )انظر املعايري(هذيان االنسامم باحلشيش  292.81

انظر (اضطراب ذهاين حمدث باحلشيش, مع أوهام  292.11
 )املعايري

 .مع بداية أثناء االنسامم: كان حدد إذا

اضطراب ذهاين حمدث باحلشيش, مع أهالسات  292.12
 .مع بداية أثناء االنسامم: حدد إذا كان) انظر املعايري(

 )انظر املعايري(اضطراب القلق املحدث باحلشيش  292.89

 .مع بداية أثناء االنسامم: حدد إذا كان

د يف مكان االضطراب املتعلق باحلشيش غري امل 292.9 حدَّ
تُعنى هذه الفئة باالضطرابات املصاحبة الستخدام . آخر

احلشيش وغري املصنّفة كواحدة من االضطرابات املذكورة 
 .أعاله

 Cannabis Intoxicationاالنسامم باحلشيش  292.89 ■

A − استخدام حديث للحشيش. 
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B −  ات سلوكية سيئة التكيّف أو تغريات نفسية مهمة تغريّ
مثل, اختالل التناسق احلركي, شمق, قلق, (رسيرياً 

إحساس بتباطؤ الزمن, اختالل املحاكمة, انسحاب 
تطورت أثناء استخدام احلشيش أو بعد استخدامه ) اجتامعي

 .بمدة قصرية

C −  من العالمات التالية يف غضون ) أو أكثر(تطور اثنني
 :ساعتني من استخدام احلشيش

 .احتقان امللتحمة (1)

 .الشهية ازدياد (2)

 .جفاف الفم (3)

ع قلبي (4)  .ترسّ

D −  ال تنجم األعراض عن حالة طبية عامة وال يعللها
 .اضطراب عقيل آخر

د إذا كان  :حدِّ

د عندما . مع اضطرابات إدراكية ن هذا املحدِّ يمكن أن يُدوَّ
حتدث أهالسات مع سالمة اختبار الواقع أو إخاالت 

وتعني سالمة . ذيانسمعية أو برصية أو ملسية يف غياب اهل
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دثة  اختبار الواقع أن الشخص يعرف بأن األهالسات حمُ
عندما حتدث األهالسات . باملادة وال متثل الواقع اخلارجي

يف غياب سالمة اختبار الواقع, فيجب األخذ باالعتبار 
 .تشخيص اضطراب ذهاين حمدث بامدة, مع أهالسات

 االضطرابات املتعلّقة بالكوكائني
Cocaine-Related Disorders  

  
 Cocaine Use Disordersاضطرابات استخدام الكوكائني 

 )انظر املعايري(االعتامد عىل الكوكائني  304.20

د إذا كان بدون اعتامد / مع اعتامد فيزيولوجي: حدّ
 .فيزيولوجي

د إذا كان هناك / هدأة جزئية باكرة/ هدأة تامة باكرة: حدّ
 .يف بيئة مضبوطة/ ستقرةهدأة جزئية م/ هدأة تامة مستقرة

 )انظر املعايري(سوء استخدام الكوكائني  305.60

 Cocain-Induced Disordersاالضطرابات املحدثة بالكوكائني 

 )انظر أدناه من أجل املعايري(االنسامم بالكوكائني  992.89
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د إذا كان  .مع اضطرابات إدراكية: حدّ

 )أجل املعايري انظر أدناه من(االمتناع عن الكوكائني  292.0

 )انظر املعايري(هذيان االنسامم بالكوكائني  292.81

انظر (اضطراب ذهاين حمدث بالكوكائني, مع أوهام  292.11
د إذا كان) املعايري  .مع بداية أثناء االنسامم: حدّ

اضطراب ذهاين حمدث بالكوكائني, مع أهالسات  292.12
د إذا كان) انظر املعايري(  ).اء االنسامممع بداية أثن: (حدّ

 )انظر املعايري(اضطراب مزاج حمدث بالكوكائني  292.84

د إذا كان مع بداية أثناء / مع بداية أثناء االنسامم: حدّ
 .االمتناع

 )انظر املعايري(اضطراب القلق املحدث بالكوكائني  292.89

د إذا كان مع بداية أثناء / مع بداية أثناء االنسامم: حدّ
 .االمتناع

انظر (ل األداء اجلنيس املحدث بالكوكائني خل 292.89
 )املعايري

د إذا كان  .مع بداية أثناء االنسامم: حدّ
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 )انظر املعايري(اضطراب النوم املحدث بالكوكائني  292.89

د إذا كان مع بداية أثناء / مع بداية أثناء االنسامم: حدّ
 .االمتناع

د يف مكان آ 292.9 . خراضطراب متعلق بالكوكائني غري حمدّ
تُعنى هذه الفئة باالضطرابات املصاحبة الستخدام 
الكوكائني وغري املصنفة كواحدة من االضطرابات املذكورة 

 .أعاله

 Cocaine Intoxicationاالنسامم بالكوكائني  292.89 ■

A − استخدام حديث للكوكائني. 

B −  تغريات سلوكية سيئة التكيف أو تغريات نفسية بارزة
أو التبلد الوجداين; تغريات يف التخالط  مثل الشمق(رسيرياً 

االجتامعي; فرط التيقظ; حساسية بني شخصية; قلق; توتر; 
أو غضب; سلوكات نمطية, اختالل املحاكمة; أو خالل 

تطورت أثناء استخدام ) األداء االجتامعي أو الوظيفي
 .الكوكائني أو بعد استخدامه مبارشة

C − تتطور أثناء استخدام اثنان أو أكثر من األعراض التالية ,
 :الكوكائني أو بعد استخدامه بمدة قصرية
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ع أو تباطؤ قلبي (1)  .ترسّ

ع حدقة (2)  .توسّ

 .ارتفاع أو انخفاض التوتر الرشياين (3)

ق أو نوافض (4)  .تعرّ

 .غثيان أو إقياء (5)

 .دليل عىل فقدان وزن (6)

 .هياج نفيس حركي أو تعويق (7)

فيس أو أمل صدري أو ضعف عضيل أو تثبيط تن (8)
 .النظميات قلبية

ختليط أو نوبات اختالجية أو عرس حركة, أو عرس  (9)
 .مقوية أو سبات

D −  ليست األعراض نامجة عن حالة طبية عامة وال يعللها
 .اضطراب عقيل آخر

د إذا كان  :حدّ
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د عندما : مع اضطرابات إدراكية يمكن تدوين هذا املحدِّ
ختبار الواقع أو إخاالت حتدث األهالسات مع سالمة ا

تعني سالمة . سمعية أو برصية أو ملسية يف غياب اهلذيان
اختبار الواقع بأن الشخص يعرف بأن األهالسات حمدثة 

عندما حتدث األهالسات . باملادة وال متثل الواقع اخلارجي
يف غياب سالمة اختبار الواقع, جيب األخذ باالعتبار 

 ., مع أهالساتتشخيص اضطراب ذهاين حمدث بامدة

 Cocaine Withdrawalاالمتناع عن الكوكائني  292.0 ■

A −  استخدام الكوكائني والذي كان ) أو إنقاص(إيقاف
 .كبرياً وطويالً 

B −  من التغريات الفيزيولوجية ) أو أكثر(عرس مزاج واثنني
التالية, والتي تتطور يف غضون بضع ساعات إىل عدة أيام بعد 

 :Aحتقق املعيار 

 .تعب (1)

 .أحالم زاهية كرهية (2)

 .أرق أو فرط نوم (3)

 .ازدياد الشهية (4)
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 .تعويض نفيس حركي أو هياج (5)

C −  تسبب األعراض يف املعيارB  ًضائقة أو اختالالً بارزا
رسيرياً يف األداء االجتامعي أو املهني أو حقول مهمة أخر. 

D −  ال تنجم األعراض عن حالة طبية عامة وال يعللها
  .اضطراب عقيل آخر

  
 االضطرابات املتعلقة باملهلوسات

Hallucinogen-Related Disorders 
اضطرابات استخدام املهلوسات 

Hallucinogen Use Disorders 
 )انظر املعايري(االعتامد عىل املهلوسات  304.50

د إذا كان هناك / هدأة جزئية باكرة/ هدأة تامة باكرة: حدّ
 .يف بيئة مضبوطة/ ة جزئية مستقرةهدأ/ هدأة تامة مستقرة

 )انظر املعايري(سوء استخدام املهلوسات  305.30

 )انظر املعايري(االنسامم باملهلوسات  292.89

اضطراب اإلدراك املستديم املحدث باملهلوسات  292.89
 )انظر أدناه من أجل املعايري) (flashbacksإرجاعات زمنية (
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 )انظر املعايري(هذيان انسامم املهلوسات  292.81

االضطراب الذهاين املحدث باملهلوسات, مع أوهام  292.11
د إذا كان) انظر املعايري(  .مع بدء أثناء االنسامم: حدّ

االضطراب الذهاين املحدث باملهلوسات, مع  292.12
د إذا كان) انظر املعايري(أهالسات  مع بدء أثناء : حدّ

 .االنسامم

 )انظر املعايري(لوسات اضطراب مزاج حمدث بامله 292.84

د إذا كان  .مع بدء أثناء االنسامم: حدّ

 )انظر املعايري(اضطراب قلق حمدث باملهلوسات  292.89

د إذا كان  .مع بدء أثناء االنسامم: حدّ

د يف مكان آخر 292.9 . اضطراب متعلق باملهلوسات غري حمدّ
تُعنى هذه الفئة باالضطرابات املصاحبة الستخدام 

تلك االضطرابات غري املصنفة كواحدة من املهلوسات, 
 .االضطرابات املذكورة أعاله

 Hallucinogen Intoxicationاالنسامم باملهلوسات  292.89 ■

A − استخدام حديث ملُهلْوِس. 
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B −  تغريات سلوكية سيئة التكيف أو تغريات نفسية مهمة
مثل قلق أو اكتئاب واضحني, أفكار إشارة, خوف (رسيرياً 

قد املرء عقله, تفكري زوراين, حماكمة خمتلة, أو من أن يف
تطورت أثناء ) اختالل يف األداء االجتامعي أو املهني
 .استخدام املهلوس أو بعد استخدامه مبارشة

C −  تغريات إدراكية حتدث يف حالة من اليقظة التامة
مثل, شعور ذايت بحدة اإلدراكات, تبدد (واالحرتاس 

الت, أهالسات, احلس الشخصية, تبدد الواقع, إخا
تطورت أثناء استخدام املهلوس أو بعد االستخدام ) املشرتك

 .بفرتة قصرية

D −  من العالمات التالية, أثناء ) أو أكثر(تتطور عالمتان
 :استخدام املهلوس أو بعد استخدامه بفرتة قصرية

 .توسع حدقة (1)

 .ترسع قلبي (2)

 .تعرق (3)

 .خفقانات (4)

 .تغبُّش الرؤية (5)
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 .رعاشات (6)

 .عدم تناسق (7)

E−  ال تنجم األعراض عن حالة طبية عامة وال يعللها
 .اضطراب عقيل آخر

 اضطراب اإلدراك املستديم بسبب املهلوس 292.89 ■

 )Flashbacksإعادات أو إرجاعات زمنية (   

A −  عرض أو أكثر من األعراض ) جتربة(عودة اختبار
مثال, (امم باملهلوس اإلدراكية التي اختربت عند االنس

أهالسات األشكال اهلندسية, إدراكات حركة زائفة يف 
احلقول البرصية املحيطية, ومضات لونية, ألوان حادة, 

خلياالت أجسام متحركة, خياالت متبقية يف ) تتابع(قوافل 
الذهن رصحية, هالة حول األشياء, رؤية مصغرة, رؤية 

ة  ).مكربّ

B −  تسبب األعراض يف املعيارA  ضائقة أو اختالالً يف األداء
االجتامعي أو الوظيفي أو حقول هامة أخر. 

C −  مثل آفات (ال تنجم األعراض عن حالة طبية عامة
وال يعللها ) ترشحيية وأمخاج يف الدماغ, رصوعات برصية
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أو ) مثل, اهلذيان, العته, الفصام(اضطراب عقيل آخر 
 .أهالسات الصحو من النوم

 علقة بالنّشوقاتاالضطرابات املت 
Inhalant-Related Disorders 

 اضطرابات استخدام النشوقات

 )انظر املعايري(االعتامد عىل النشوقات  304.60

د إذا كان هناك / هدأة جزئية باكرة/ هدأة تامة باكرة: حدّ
 .يف بيئة مضبوطة/ هدأة جزئية مستقرة/ هدأة تامة مستقرة

 )عايريانظر امل(سوء استخدام النشوق  305.90

 االضطرابات املحدثة بالنشوقات

 )انظر املعايري(االنسامم بالنشوق  292.89

 )انظر املعايري(هذيان االنسامم بالنشوق  292.81

 )انظر املعايري(العته املستديم املحدث بالنشوق  292.82

انظر (اضطراب ذهاين حمدث بالنشوق, مع أوهام  292.11
 )املعايري
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د إذا كان  .ثناء االنسامممع بدء أ: حدّ

اضطراب ذهاين حمدث بالنشوق, مع أهالسات  292.12
د إذا كان) انظر املعايري(  .مع بدء أثناء االنسامم: حدّ

 )انظر املعايري(اضطراب املزاج املحدث بالنشوق  292.84

د إذا كان  .مع بدء أثناء االنسامم: حدّ

 )انظر املعايري(اضطراب القلق املحدث بالنشوق  292.89

 .مع بدء أثناء االنسامم: د إذا كانحدّ 

د يف مكان آخر 292.9 . اضطراب متعلق بالنشوق غري حمدّ
تُعنى هذه الفئة باالضطرابات املصاحبة الستخدام 
النشوقات غري املصنّفة كواحدة من االضطرابات املذكورة 

 .أعاله

 االنسامم بالنشوق 292.89 ■

A − الية استخدام مقصود حديث, أو التعرض جلرعات ع
باستثناء الغازات املخدرة (وألمد قصري لنشوقات طيارة 

عات الوعائية قصرية املفعول  ).واملوسّ
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B −  تغريات سلوكية سيئة التكيّف أو تغريات نفسية مهمة
مثل, حب القتال, العدوان, الفتور االنفعايل (رسيرياً 

Apathy اختالل املحاكمة, اختالل األداء االجتامعي أو ,
ورت أثناء استخدام النشوقات الطيارة أو تط) املهني

 .التعرض هلا, أو بعد ذلك بمدة قصرية

C −  من العالمات التالية أثناء ) أو أكثر(تتطور عالمتان
 :استخدام النشوق أو التعرض له, أو بعد ذلك بفرتة قصرية

 .دوام (1)

 .رأرأة (2)

 .عدم التناسق (3)

 ).أو ملفلف(كالم متثاقل  (4)

 . متزنةمشية غري (5)

 .وسن (6)

 .منعكسات مثبطة (7)

 .تعويق نفيس حركي (8)

عاش (9)  .رُ
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 .ضعف عضيل معمم (10)

 ).شفع(تغبّش الرؤية أو ازدواج الرؤية  (11)

 .ذهول أو سبات (12)

 .شمق (13)

D −  ال تنجم األعراض عن حالة طبية عامة وال يعللها
 .اضطراب عقيل آخر

 االضطرابات املتعلقة بالنيكوتني
Nicotine-Related Disorders 

 اضطراب استخدام النيكوتني

 )انظر املعايري(االعتامد عىل النيكوتني  305.1

د إذا كان بدون اعتامد / مع اعتامد فيزيولوجي: حدّ
 فيزيولوجي

د إذا كان هناك / هدأة جزئية باكرة/ هدأة تامة باكرة: حدّ
 .هدأة جزئية مستقرة/ هدأة تامة مستقرة

 بالنيكوتني اضطراب حمدث
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 )انظر املعايري(االمتناع عن النيكوتني  292.0

د يف مكان آخر 292.9 . اضطراب متعلق بالنيكوتني غري حمدّ
تُعنى هذه الفئة باالضطرابات املصاحبة الستخدام 
النيكوتني وغري املصنفة كواحدة من االضطرابات املذكورة 

 .أعاله

 االمتناع عن النيكوتني 292.0 ■

A −  يومي للنيكوتني لعدة أسابيع عىل األقلاستخدام. 

B −  إيقاف مفاجئ الستخدام النيكوتني, أو إنقاص مقدار
) أو أكثر(ساعة أربع  24النيكوتني املستخدم, يتلوه خالل 

 :من العالمات التالية

 .عرس مزاج أو مزاج منخفض (1)

 .أرق (2)

 .استثارة أو خيبة أو غضب (3)

 .قلق (4)

 .صعوبة الرتكيز (5)

 .متلمل (6)
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 .نقص رسعة القلق (7)

 .زيادة الشهية أو كسب الوزن (8)

C −  تسبب األعراض يف املعيارB  ًضائقة أو اختالالً مهام
 رسيرياً يف األداء االجتامعي أو املهني أو حقول هامة أخر

 .من األداء

D −  ال تنجم األعراض عن حالة طبية عامة وال يعللها
 .اضطراب عقيل آخر

 ت املتعلقة باألفيوناالضطرابا
Opioid-Related Disorders 

 اضطرابات استخدام األفيون

 )انظر املعايري(االعتامد عىل األفيون  304.00

د إذا كان بدون اعتامد / مع اعتامد فيزيولوجي: حدّ
 فيزيولوجي

د إذا كان هناك / هدأة جزئية باكرة/ هدأة تامة باكرة: حدّ
/ يف بيئة مضبوطة/ تقرةهدأة جزئية مس/ هدأة تامة مستقرة
ة  .عىل معاجلة شادّ
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 )انظر املعايري(سوء استخدام األفيون  305.50

 االضطرابات املحدثة باألفيون

 )انظر أدناه من أجل املعايري(االنسامم باألفيون  292.89

د إذا كان  .مع اضطرابات إدراكية: حدّ

 )من أجل املعايري انظر أدناه(االمتناع عن األفيون  292.0

 )انظر العايري(هذيان االنسامم باألفيون  292.81

انظر (اضطراب ذهاين حمدث باألفيون, مع أوهام  292.11
 )املعايري

د إذا كان  .مع بدء أثناء االنسامم: حدّ

اضطراب ذهاين حمدث باألفيون, مع أهالسات  292.12
 )انظر املعايري(

د إذا كان  .مع بدء أثناء االنسامم: حدّ

 )انظر املعايري(زاج حمدث باألفيون اضطراب م 292.84

د إذا كان  .مع بدء أثناء االنسامم: حدّ

 )انظر املعايري(خلل األداء اجلنيس املحدث باألفيون  292.89
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د إذا كان  .مع بدء أثناء االنسامم: حدّ

 اضطراب النوم املحدث باألفيون 292.89

د إذا كان  ناعمع بدء أثناء االمت/ مع بدء أثناء االنسامم: حدّ

د يف مكان آخر 292.9 . اضطراب متعلق باألفيون غري حمدّ
تُعنى هذه الفئة باالضطرابات املصاحبة الستخدام 
األفيونات غري املصنفة كواحدة من االضطرابات املذكورة 

 .أعاله

 االنسامم باألفيون 292.89 ■

A − استخدام حديث لألفيون 

B −  هامة تغريات سلوكية سيئة التكيف أو تغريات نفسية
مثل شمق بدئي يتبعه فتور انفعايل أو عرس مزاج أو (رسيرياً 

هياج نفيس حركي أو تعويق أو اختالل املحاكمة أو اختالل 
تطورت أثناء استخدام األفيون ) األداء االجتامعي أو املهني
 .أو بعد ذلك بفرتة قصرية

C −  ع حدقة ناجم عن عوز أوكسجيني (تضيّق حدقة أو توسّ
من ) أو أكثر(مع عالمة ) رعة الشديدبسبب فرط اجل
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العالمات التالية, تتطور أثناء استخدام األفيون أو بعد ذلك 
 :بفرتة قصرية

 .نعاس أو سبات (1)

 .كالم متثاقل (2)

 .اختالل االنتباه أو الذاكرة (3)

D −  ال تنجم األعراض عن حالة طبية عامة وال يعللها
 .اضطراب عقيل آخر

د إذا كان  :حدّ

د يف حالة : رابات إدراكيةمع اضط يمكن تسجيل هذا املحدِّ
نادرة حتدث فيها األهالسات مع سالمة اختبار الواقع أو مع 

تعني . إخاالت سمعية أو برصية أو ملسية يف غياب اهلذيان
سالمة اختبار الواقع أن الشخص يعرف أن األهالسات 

عندما حتدث . حمدثة باملادة وال متثل الواقع اخلارجي
السات يف غياب سالمة اختبار الواقع, جيب األخذ يف األه

احلسبان تشخيص اضطراب ذهاين حمدث بامدة, مع 
 .أهالسات

 االمتناع عن األفيونات 292.0 ■
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A − توافر واحد مما ييل: 

أو إنقاص (التوقف عن استخدام األفيون  (1)
, هذا االستخدام الذي كان كبرياً وملدة طويلة )استخدامه

 ).أو أكثر عدة أسابيع(

 .إعطاء ضاد أفيوين بعد فرتة من استخدام األفيون (2)

B −  من العالمات التالية يف غضون ) أو أكثر(تطور ثالثة
 :Aدقائق إىل بضعة أيام بعد حتقق املعيار 

 .عرس مزاج (1)

 .غثيان أو إقياء (2)

 .آالم عضلية (3)

رّ أنفي (4) ماع أو ثَ  .دُ

ع حدقة أو انتصاب شعر  (5)  .أو تعرقتوسّ

 .إسهال (6)

 .تثاؤب (7)

 .محى (8)



  النفسية لالضطرابات املعدل الرابع واإلحصائي التشخييص الدليل إىل الرسيع املرجع

 

48                http://www.nafsani.blogspot.com/ 

 

 .أرق (9)

C −  تسبب األعراض يف املعيارB  ضائقة مهمة رسيرياً أو
 اختالالً يف األداء االجتامعي أو املهني أو حقول هامة أخر

 .من األداء الوظيفي

D −  ال تنجم األعراض عن حالة طبية عامة وال يعللها
 .اضطراب عقيل آخر

 علقة بالفينسيكليديناالضطرابات املت

 )أو أشباه الفينسيكليدين( 
Phencyclidine  

(or Phencyclidine-Like)- 
Related Disorders 

 اضطرابات استخدام الفينسيكليدين

 )انظر املعايري(االعتامد عىل الفينسيكليدين  304.60

د إذا كان هناك / هدأة جزئية باكرة/ هدأة تامة باكرة: حدّ
 .يف بيئة مضبوطة/ هدأة جزئية مستقرة /هدأة تامة مستقرة

 )انظر املعايري(سوء استخدام الفينسيكليدين  305.90
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 االضطرابات املحدثة بالفينسيكليدين

 )انظر املعايري(االنسامم بالفينسيكليدين  292.89

د إذا كان  .مع اضطرابات إدراكية: حدّ

 )راجع املعايري(هذيان االنسامم بالفينسيكليدين  292.81

اضطراب ذهاين حمدث بالفينسيكليدين, مع أوهام  292.11
د إذا كان) انظر املعايري(  .مع بدء أثناء االنسامم: حدّ

اضطراب ذهاين حمدث بالفينسيكليدين, مع  292.12
د إذا كان) انظر املعايري(أهالسات  مع بدء أثناء : حدّ

 .االنسامم

انظر (اضطراب مزاج حمدث بالفينسيكليدين  292.84
 )يرياملعا

د إذا كان  .مع بدء أثناء االنسامم: حدّ

 )انظر املعايري(اضطراب قلق حمدث بالفينسيكليدين  292.89

د إذا كان  .مع بدء أثناء االنسامم: حدّ

د يف مكان  292.9 اضطراب متعلق بالفينسيكليدين غري حمدّ
تُعنى هذه الفئة باالضطرابات املرافقة الستخدام . آخر
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ملصنفة كواحدة من االضطرابات الفينسيكليدين وغري ا
 .املذكورة أعاله

 االنسامم بالفينسيكليدين 292.89 ■

A −  أو ملادة ذات صلة(استخدام حديث للفينسيكليدين.( 

B −  ًمثل امليل (تغريات سلوكية سيئة التكيف هامة رسيريا
إىل القتال, العدائية, االندفاعية, تقلب, هياج نفيس حركي, 

) ختالل األداء االجتامعي أو املهنياختالل املحاكمة أو ا
تطورت أثناء استخدام الفينسيكليدين أو بعد ذلك بفرتة 

 .قصرية

C −  ن أو أُخذ عن طريق (يف غضون ساعة أو أقل إذا دُخّ
 :من العالمات التالية) أو أكثر(حتدث عالمتان ) الوريد

 .رأرأة شاقولية أو أفقية (1)

 .يارتفاع توتر رشياين أو ترسع قلب (2)

ل أو استجابة منخفضة لألمل (3)  .تنمُّ

نَح (4)  .رَ

تَّه  (5)  ).عرس التلفّظ(رُ



  النفسية لالضطرابات املعدل الرابع واإلحصائي التشخييص الدليل إىل الرسيع املرجع

 

51                http://www.nafsani.blogspot.com/ 

 

 .صالبة عضلية (6)

 .نوبات اختالجية أو سبات (7)

ة السمع  (8)  .Hyperacusisحدّ

D −  ال تنجم األعراض عن حالة طبية عامة وال يعللها
 .اضطراب عقيل آخر

د إذا كان  :حدّ

د عندما حتدث قد يدوَّ : مع اضطرابات إدراكية ن هذا املحدِّ
أهالسات مع سالمة اختبار الواقع أو مع إخاالت سمعية أو 

وتعني سالمة اختبار . برصية أو ملسية يف غياب اهلذيان
الواقع أن الشخص يعرف أن األهالسات حمدثة باملادة وال 

عندما حتدث األهالسات يف غياب . متثل الواقع اخلارجي
ب األخذ يف احلسبان تشخيص سالمة اختبار الواقع, جي

 .اضطراب ذهاين حمدث بامدة, مع أهالسات
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 االضطرابات املتعلقة باملهدئات
 أو املنومات أو مضادات القلق
Sedativ-, Hypnotic-, 

or Anxiolitic-Related Disorders  
  

اضطرابات استخدام املهدئات أو املنومات أو مضادات 
 القلق

ت أو املنومات أو مضادات القلق االعتامد عىل املهدئا 304.10
 )انظر املعايري(

د إذا كان بدون اعتامد / مع اعتامد فيزيولوجي: حدّ
 فيزيولوجي

د إذا كان هناك / هدأة جزئية باكرة/ هدأة تامة باكرة: حدّ
 .يف بيئة مضبوطة/ هدأة جزئية مستقرة/ هدأة تامة مستقرة

دات سوء استخدام املهدئات أو املنومات أو مضا 305.40
 )انظر املعايري(القلق 

االضطرابات املحدثة باملهدئات أو املنومات أو مضادات 
 القلق
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االنسامم باملهدئات أو املنومات أو مضادات القلق  292.89
 )انظر املعايري(

االمتناع عن املهدئات أو املنومات أو مضادات القلق  292.0
 )انظر املعايري(

د إذا كان  .ةمع اضطرابات إدراكي: حدّ

هذيان االنسامم باملهدئات أو املنومات أو مضادات  292.81
 )انظر املعايري(القلق 

هذيان االمتناع عن املهدئات أو املنومات أو  292.81
 )انظر املعايري(مضادات القلق 

العته املستديم املحدث باملهدئات أو املنومات أو  292.82
 )انظر املعايري(مضادات القلق 

نساوة املستديم املحدث باملهدئات أو اضطراب ال 292.83
 )انظر املعايري(املنومات أو مضادات القلق 

االضطراب الذهاين املحدث باملهدئات أو املنومات  292.11
 )انظر املعايري(أو مضادات القلق, مع أوهام 

د إذا كان  .مع بدء أثناء االمتناع/ مع بدء أثناء االنسامم: حدّ
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ملحدث باملهدئات أو املنومات االضطراب الذهاين ا 292.12
 )انظر املعايري(أو مضادات القلق, مع أهالسات 

د إذا كان  .مع بدء أثناء االمتناع/ مع بدء أثناء االنسامم: حدّ

اضطراب املزاج املحدث باملهدئات أو املنومات أو  292.84
 )انظر املعايري(مضادات القلق 

د إذا كان  .مع بدء أثناء االنسامم: حدّ

اضطراب القلق املحدث باملهدئات أو املنومات أو  292.89
د إذا كان) انظر املعايري(مضادات القلق  مع بدء أثناء : حدّ

 .االمتناع

خلل األداء اجلنيس املحدث باملهدئات أو املنومات أو  292.89
د إذا كان) انظر املعايري(مضادات القلق  مع بدء أثناء : حدّ

 .االنسامم

املحدث باملهدئات أو املنومات أو اضطراب النوم  292.89
د إذا كان) انظر املعايري(مضادات القلق  مع بدء أثناء : حدّ

 مع بدء أثناء االمتناع/ االنسامم

اضطراب متعلق باملهدئات أو املنومات أو مضادات  292.9
د يف مكان آخر تُعنى هذه الفئة باالضطرابات . القلق غري حمدّ
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أو املنومات أو مضادات املصاحبة الستخدام باملهدئات 
 .القلق غري املصنفة كواحدة من االضطرابات املذكورة أعاله

 االنسامم باملهدئات أو املنومات أو مضادات القلق 292.89 ■

   Sedative, Hypnotic, or Anaxiolytic Intoxication 
A − استخدام حديث ملهدئ أو منوم أو مضاد قلق. 

B −  أو تغريات نفسية هامة تغريات سلوكية سيئة التكيف
مثالً سلوك جنيس غري مناسب أو سلوك عدواين, (رسيرياً 

تقلقل املزاج, اختالل املحاكمة, اختالل األداء االجتامعي أو 
وهي تغريات تطورت أثناء استخدام مهدئ أو منوم أو ) املهني

 .مضاد قلق أو بعد ذلك االستخدام بمدة قصرية

C − ر واحدة من العالمات ال , أثناء )أو أكثر(تالية تطوّ
م أو مضاد قلق أو بعد هذا  استخدام مهدئ أو منوّ

 :االستخدام بمدة قصرية

 .كالم متثاقل (1)

 .عدم التناسق (2)

 .مشية غري متزنة (3)

 .رأرأة (4)
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 .اختالل االنتباه أو الذاكرة (5)

 .ذهول أو سبات (6)

D −  ال تنجم األعراض عن حالة طبية عامة وال يعللها
 .راب عقيل آخراضط

االمتناع عن املهدئات أو املنومات أو مضادات  292.0 ■
 القلق

A −  استخدام املهدئ أو املنوم أو مضاد ) أو إنقاص(إيقاف
 .القلق والذي كان كبرياً ومديداً 

B −  مما ييل يف غضون عدة ساعات إىل ) أو أكثر(تطور اثنني
 :Aبضعة أيام بعد حتقق املعيار 

مثل التعرق أو ازدياد رسعة القلب ( فرط نشاط ذايت (1)
 ).100أكثر من 

 .ازدياد رعاش اليد (2)

 .أرق (3)

 .غثيان أو إقياء (4)
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أهالسات برصية أو ملسية أو سمعية عابرة أو  (5)
 .إخاالت

 .هياج نفيس حركي (6)

 .قلق (7)

 .نوبات رصع كبري (8)

C −  تسبب أعراض املعيارB  ًضائقة هامة رسيرياً أو اختالال 
يف األداء االجتامعي أو املهني أو حقول مهمة أخر يف 

 .األداء الوظيفي

D −  ال تنجم األعراض عن حالة طبية عامة وال يعللها
 .اضطراب عقيل آخر

د إذا كان  :حدّ

د عندما : مع اضطرابات إدراكية يمكن تسجيل هذا املحدِّ
حتدث أهالسات مع سالمة اختبار الواقع أو إخاالت 

وتعني سالمة . ية أو ملسية يف غياب اهلذيانسمعية أو برص
اختبار الواقع أن الشخص يعرف أن األهالسات حمدثة 

عندما حتدث األهالسات . باملادة وال متثل الواقع اخلارجي



  النفسية لالضطرابات املعدل الرابع واإلحصائي التشخييص الدليل إىل الرسيع املرجع

 

58                http://www.nafsani.blogspot.com/ 

 

يف غياب سالمة اختبار الواقع, فيجب األخذ يف احلسبان 
 .تشخيص اضطراب ذهاين حمدث بامدة, مع أهالسات

 
 
 

 بمواد عديدةاالضطراب املتعلق 
Polysubstance-Related Disorder 

 االعتامد عىل مواد عديدة 304.80 ■

   Polysubstance Dependence 
, تعاطى  12حيتفظ هبذا التشخيص لسلوك يستمر  شهراً

الشخص خالله وبصورة متكررة ثالث جمموعات من املواد 
, دون غلبة أية )ال يشمل الكافئني والنيكوتني(عىل األقل 

ثم وبعد ذلك, وضمن هذه الفرتة حتققت . دة بمفردهاما
معايري االعتامد عىل املواد كمجموعة ومل تتحقق بالنسبة ألية 

فمثالً سيطبق تشخيص االعتامد عىل مواد . مادة نوعية
د عمله بسبب  12عديدة عىل شخص, خالل  , فَقَ شهراً

استخدامه الشديد للكحول, واستمر يف استخدام الكوكائني 
حدوث اكتئابات شديدة لديه بعد ليال من االستهالك رغم 
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الشديد, وكان عاجزاً بصورة متكررة عن املحافظة عىل 
يف . حدود فرضها عىل نفسه يف ما يتعلق باستخدام الكودئني

هذا املثال, ورغم أن املشكالت املصاحبة الستخدام أية مادة 
بمفردها مل تكن من الشمول بحيث تكفي لتسويغ تشخيص 

عتامد, فإن استخدام املواد بمجمله أخلَّ بشكل بارز بأدائه اال
الوظيفي وبالتايل استوجب تشخيص االعتامد عىل املواد 

يمكن مالحظة مثل هذا النموذج, عىل سبيل . كمجموعة
املثال, يف وضع كان فيه استخدام مادة عايل االنتشار لكن 

 بالنسبة. األدوية املفضلة كانت تتبدل بصورة متكررة
لألوضاع التي يوجد فيها نموذج من املشكالت مصاحب 
لعقاقري عديدة ومل تستوفَ املعايري ألكثر من اضطراب 

مثل االعتامد عىل الكوكائني (متعلق بامدة نوعي واحد 
, جيب وضع )واالعتامد عىل الكحول واالعتامد عىل احلشيش

 .كل تشخيص

د إذا كان  بدون اعتامد/ مع اعتامد فيزيولوجي: حدّ
 .فيزيولوجي

د إذا كان هناك / هدأة جزئية باكرة/ هدأة تامة باكرة: حدّ
/ يف بيئة مضبوطة/ هدأة تامة مستقرة/ هدأة كاملة مستقرة
ة  .عىل معاجلة شادّ
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 اضطرابات متعلقة بمواد أخر 

 )أو غري معروفة(
Other (or Unknown) 

 Substance-Related Disorders 
طرابات املتعلقة باملواد هذه الفئة خمصصة لتصنيف االض

تتضمن األمثلة . املصاحبة ملواد ليست مدرجة يف الفصل
, Anabolic Steroidsعىل هذه املواد الستريوئيدات االبتنائية 

نشوقات النيرتيت, األوكسيد اآلزويت, األدوية التي تباع يف 
ه عنها يف الفئات اإلحد عرشة  الصيدليات وغري املنوّ

, )مضادات اهليستامني, البنزتروبنيمثل, الكورتيزول, (
فضالً عن ذلك . ومواد أخر متتلك تأثريات فعالة نفسياً 

يمكن أن تستخدم هذه الفئة حينام تكون املادة النوعية غري 
مثل, االنسامم بعد تناول زجاجة من احلبوب مغفلة (معروفة 
مناقشة كيفية ترميز االضطرابات املتعلقة باألدوية ). االسم

 .يف صفحة سابقةنجدها 

 أو غري معروفة(اضطرابات استخدام مواد أخر( 

304.90  انظر ) (أو غري معروفة(االعتامد عىل مواد أخر
 )املعايري
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د إذا كان بدون اعتامد / مع اعتامد فيزيولوجي: حدّ
 .فيزيولوجي

د إذا كان هناك / هدأة جزئية باكرة/ هدأة تامة باكرة: حدّ
/ يف بيئة مضبوطة/ تامة مستقرةهدأة / هدأة كاملة مستقرة
ة  .عىل معاجلة شادّ

305.90  انظر ) (أو غري معروفة(سوء استخدام مواد أخر
 )املعايري

 أو غري معروفة(اضطرابات حمدثة بمواد أخر( 

292.89  انظر ) (أو غري معروفة(االنسامم بمواد أخر
 )املعايري

 .مع اضطرابات إدراكية: حدد إذا كان

انظر ) (أو غري معروفة(ع عن مواد أخر االمتنا 292.0
 )املعايري

 .مع اضطرابات إدراكية: حدد إذا كان

292.81  انظر ) (أو غري معروفة(اهلذيان املحدث بمواد أخر
 )املعايري
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292.82  انظر ) (أو غري معروفة(العته املستديم بمواد أخر
 )املعايري

أو (خر اضطراب النساوة املستديم املحدث بمواد أ 292.83
 )انظر املعايري) (غري معروفة

292.11  أو غري (االضطراب الذهاين املحدث بمواد أخر
 )انظر املعايري(, مع أوهام )معروفة

 .مع بدء أثناء االمتناع/ مع بدء أثناء االنسامم: حدد إذا كان

292.12  أو غري (االضطراب الذهاين املحدث بمواد أخر
 )ملعايريانظر ا(, مع أهالسات )معروفة

 .مع بدء أثناء االمتناع/ مع بدء أثناء االنسامم: حدد إذا كان

292.84  أو غري (اضطراب املزاج املحدث بمواد أخر
 )انظر املعايري) (معروفة

 .مع بدء أثناء االمتناع/ مع بدء أثناء االنسامم: حدد إذا كان

292.89  أو غري (اضطراب القلق املحدث بمواد أخر
 )ر املعايريانظ) (معروفة

 .مع بدء أثناء االمتناع/ مع بدء أثناء االنسامم: حدد إذا كان
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292.89  أو غري (خلل األداء اجلنيس املحدث بمواد أخر
 .مع بدء أثناء االنسامم: حدد إذا كان) انظر املعايري) (معروفة

292.89  أو غري (اضطراب النوم املحدث بمواد أخر
 )انظر املعايري) (معروفة

 .مع بدء أثناء االمتناع/ مع بدء أثناء االنسامم: إذا كانحدد 

292.9  غري ) أو غري معروفة(اضطرابات متعلقة بمواد أخر
دة يف مكان آخر  .حمدّ

  

 

 

الفصام واالضطرابات الذهانية األخر 

 Schizophrenia 
and Other Psychotic Disorders 

 Schizophreniaالفُصام  ■
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A − وجود اثنني من األعراض التالية : األعراض الوصفية
, عىل أن يوجد كل منهام لفرتة معتربة من الوقت )أو أكثر(

 ):أو أقل إذا عوجلت بنجاح(وذلك خالل شهر عىل األقل 

 .أوهام (1)

 .أهالسات (2)

مثال, اخلروج املتكرر عن اخلط أو (كالم غري منظم  (3)
 ).التفكك

 .سلوك جامودي أو غري منظم بشكل فاضح (4)

تسطح وجداين أو ندرة الكالم : أعراض سلبية, أي (5)
Alogia أو فقد اإلرادة. 

إذا  Aيلزم وجود عرض واحد فقط من املعيار : مالحظة
كانت األوهام غريبة أو إذا تكونت األهالسات من صوت 
يستمر يف التعليق عىل سلوك الشخص أو أفكاره, أو وجود 

 .صوتني أو أكثر تتحادث مع بعضها البعض

B – خالل فرتة : املهني/ خلل األداء الوظيفي االجتامعي
مهمة من الوقت, ومنذ بداية االضطراب, فإن جماالً أو أكثر 
من جماالت األداء الوظيفي كالعمل أو العالقات بني 
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 الشخصية أو الرعاية الذاتية هي بصورة جلية دون املستو
املنتظر يف أو اإلخفاق يف بلوغ املستو (املتحقق قبل النوبة 

العالقات بني الشخصية أو اإلنجاز األكاديمي أو املهني 
 ).عندما تكون اهلجمة يف الطفولة أو املراهقة

C − تدوم عالمات االضطراب املستمرة ستة أشهر عىل : املدة
ينبغي أن تتضمن فرتة الستة أشهر هذه شهراً من . األقل

 Aعيار التي حتقق امل) أو أقل إذا عوجلت بنجاح(األعراض 
وقد تتضمن فرتات من ) أي أعراض الطور اإلجيايب(

قد يتبد االضطراب أثناء . األعراض البادرية أو املتبقية
هذه الفرتات البادرية أو املتبقية بأعراض سلبية فحسب أو 

التي تكون  Aاثنني أو أكثر من األعراض املدرجة يف املعيار 
بة, خربات مثال, اعتقادات مستغر(موجودة بشكل خمفَّف 

 ).إدراكية غري مألوفة

D − استبعاد اضطراب الفصام الوجداين واضطراب املزاج :
استُبعد اضطراب الفصام الوجداين واضطراب املزاج مع 

ألنه مل حتدث نوبة اكتئابية جسيمة أو  (1)مظاهر ذهانية إما 
نوبة هوسية أو نوبة خمتلطة يف وقت واحد مع أعراض الطور 

إذا ما حدثت نوبات املزاج أثناء أعراض  (2)اإلجيايب أو 
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الطور اإلجيايب, فإن مدهتا الكلية كانت قصرية بالنسبة إىل 
 .مدة الفرتتني اإلجيابية واملتبقية

E− مل ينجم : حالة طبية عامة/ استبعاد تأثري مادة
مثال, (االضطراب عن تأثريات فيزيولوجية مبارشة ملادة 

 .حالة طبية عامة أو عن) إساءة استخدام عقار, دواء

F− إذا كان ثمة قصة : العالقة مع اضطراب نامئي شامل
الضطراب توحدي أو اضطراب نامئي شامل, فإن تشخيصاً 
إضافياً للفصام يوضع فقط إذا كانت األوهام أو 

أو أقل إذا (األهالسات بارزة أيضاً لفرتة شهر عىل األقل 
 ).عوجلت بنجاح

 :األنامط الفرعية للفصام

دد  األنامط الفرعية للفُصام عن طريق األعراض السائدة حتُ
  .وقت التقييم

 Paranoid Typeالنمط الزوراين  295.30 ■

 :نمط من الفصام يستويف املعايري التالية

A − االستغراق بوهم أو أكثر أو أهالسات سمعية متكررة. 
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B −  ًسلوك )غري منظم(كالم مشوش : ليس ما ييل بارزا ,
و جامودي, أو وجدان مسطح أو غري أ) غري منظم(مشوش 
 .مناسب

 Disorganised Type) غري املنظم(النمط املشوش  295.10 ■

 :نمط من الفصام يستويف املعايري التالية

A − مجيع ما ييل بارز: 

 .كالم مشوش (1)

 .سلوك مشوش (2)

 .وجدان مسطح أو غري مناسب (3)

B − ال تتوافق املعايري مع النمط اجلامودي. 

 Catatonic Type) الكتاتوين(النمط اجلامودي  295.20 ■

نمط من الفصام يسيطر عىل صورته الرسيرية اثنان عىل 
 :األقل مما ييل

ويشمل ذلك املرونة (الحركية كام تتجىل بالتخشب  (1) 
 .أو الذهول) الشمعية
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وهي بدون هدف وال تتأثر بمنبه (فعالية حركية مفرطة  (2)
 ).خارجي

(3) وهي مقاومة ال غرض هلا لكل التعليامت أو ( معاندة قصو
عة متصلبة تعاكس كافة حماوالت التحريك ضْ ) املحافظة عىل وَ

امت  .أو صُ

اختاذ (غرابة يف احلركة اإلرادية كام تتجىل باختاذ وضعية  (4)
حركات نمطية أو ) وضعيات غري مالئمة أو غريبة إرادياً 

 .زبار) تكليح الوجه(أسلوبية بارزة أو تشميز 

داء حركي (5) داء صويت أو صُ  .صُ

 Undifferentiated Typeالنمط غري املميز  295.90 ■

 Aنمط من الفصام تكون فيه األعراض التي تلبي املعيار 
موجودة, لكن املعايري ال تفي متطلبات النمط الزوراين أو 

 .املشوش أو اجلامودي

 Resudual Type) الثاميل(النمط املتبقي  295.60 ■

 :من الفصام تتوفر فيه مجيع املعايري التالية نمط

A −  غياب األوهام البارزة واألهالسات والكالم املشوش
 .وكذلك غياب السلوك الواضح التشوش أو اجلامودي
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B −  هناك دليل متواصل عىل االضطراب, كام يدل عليه
وجود أعراض سلبية أو عرضني أو أكثر من األعراض 

عايري الفصام, والتي تتواجد من م Aاملدرجة يف املعيار 
ستغربة, خربات إدراكية (بصورة خمففة  مثل, اعتقادات مُ

 ).غري مألوفة

 تصنيف السري الطويل للفصام
Classification of Longitudinal Course for Schizophrenia 

دات  فقط بعد انقضاء ) املحددات(يمكن تطبيق هذه املحدِّ
 :رحلة اإلجيابيةسنة عىل النوبة األوىل ألعراض امل

د عندما . نويب مع أعراض متبقية بني النوب يطبق هذا املحدِّ
لبّى فيها املعيار  للفصام ويكون  Aيتصف السري بنوبات يُ

يمكن إضافة . هناك أعراض متبقية بارزة رسيرياً بني النوب
مع أعراض سلبية بارزة إذا وجدت أعراض سلبية بارزة 

 .أثناء هذه الفرتات املتبقية

د . نويب بدون أعراض متبقية بني النوب يطبق هذا املحدِّ
لبّى فيها املعيار  يف الفصام  Aعندما يتصف السري بنوبات يُ

وحيث ال يكون هناك أعراض متبقية بارزة رسيرياً بني 
 .النوبات
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د حني تستوىف األعراض املميزة . مستمر يطبق هذا املحدِّ
مكن إضافة مع ي. السري) أو معظم(خالل كامل  Aللمعيار 

أعراض سلبية بارزة إذا كانت أعراض سلبية بارزة موجودة 
 .أيضاً 

د عند وجود . نوبة مفردة مع هدأة جزئية يطبق هذا املحدِّ
للفصام مع بقاء أعراض متبقية  Aنوبة مفردة تستويف املعيار 
يمكن إضافة مع أعراض سلبية . بارزة بعض اليشء رسيرياً 

ألعراض املتبقية أعراضاً سلبية بارزة إذا ما تضمنت هذه ا
 .بارزة

د عند وجود نوبة . نوبة وحيدة مع هدأة تامة يطبق هذا املحدِّ
للفصام دون بقاء أعراض متبقية  Aوحيدة يستوىف فيها املعيار 

 .بارزة رسيرياً 

د إذا ما وجد . نموذج آخر أو غري حمدد يستخدم هذا املحدِّ
 .نموذج سري آخر أو غري حمدد

 االضطراب الفصامي الشكل 295.40 ■

   Schizophreni form Disorder 
A −  معايري الفصامA وD وE مستوفاة. 
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B −  بام يف ذلك املراحل البادرية (تستمر نوبة االضطراب
. أشهر 6شهراً عىل األقل ولكن أقل من ) والفعالة واملتبقية

عند رضورة وضع التشخيص دون انتظار الشفاء, جيب (
 .)»باملؤقت«وصفه 

د فيام إذا كان  :حدِّ

 .بدون مظاهر إنذارية جيدة

 :مما ييل) أو أكثر(كام تتجىل باثنني : مع مظاهر إنذارية جيدة

نوبة األعراض الذهانية البارزة ضمن األسابيع األربعة  (1)
ظ يف السلوك أو األداء الوظيفي املعتاد  .من أول تغري مُالحَ

 .لذهانيةالتخليط أو احلرية يف ذروة النوبة ا (2)

 .أداء وظيفي مهني واجتامعي جيد قبل املرض (3)

 .غياب الوجدان املتبلد أو املسطح (4)

 Schizoaffective Disorderاضطراب الفصام الوجداين  295.70 ■

A −  ,فرتة غري منقطعة من املرض يوجد خالهلا, يف وقت ما
إما نوبة اكتئابية جسيمة أو نوبة هوسية أو نوبة خمتلطة حتدث 
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 Aيف نفس الوقت مع األعراض التي يستوفيها املعيار 
 .للفصام

جيب أن تتضمن النوبة االكتئابية اجلسيمة املعيار : مالحظة
A1 :املزاج املنخفض. 

B −  يوجد خالل نفس الفرتة من املرض, أوهام أو
أهالسات ملدة أسبوعني عىل األقل بغياب األعراض 

 .املزاجية البارزة

C − ي تلبي معايري النوبة املزاجية يف جزء توجد األعراض الت
 .كبري من املدة الكلية للفرتات الفعالة واملتبقية من املرض

D −  ال ينجم االضطراب عن تأثريات فيزيولوجية مبارشة
أو عن حالة طبية ) مثل سوء استخدام عقار, أو دواء(ملادة 
 .عامة

د النمط  :حدِّ

ة هوسية أو إذا تضمن االضطراب نوب: النمط ثنائي القطب
 ).أو نوبة هوسية أو خمتلطة ونوبات اكتئابية(خمتلطة 

إذا تضمن االضطراب نوبات اكتئابية : النمط االكتئايب
 .جسيمة فقط
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 Delusional Disorderاالضطراب التومهي  297.1 ■

A −  أي, تتضمن مواقف حتدث يف (أوهام ليست غريبة
قاً  أو مسموماً أو احلياة الواقعية, مثل أن يكون املرء مالحَ
ملدة شهر عىل ) خمموجاً أو حمبوباً عن بُعد أو لديه مرض

 .األقل

B −  مل يُستوف املعيارA قد : مالحظة. من معايري الفصام
توجد األهالسات اللمسية والشمية يف االضطراب التومهي 

 .إذا كانت ذات صلة باملوضوع التومهي

C − ا, ال خيتل األداء إذا ما استبعدنا تأثري األوهام أو تظاهراهت
الوظيفي بصورة واضحة, كام أن السلوك ال يكون غريباً أو 

 .شاذاً بجالء

D −  إذا حدثت النوبات املزاجية بالتزامن مع األوهام, فإن
 .مدهتا الكلية وجيزة بالقياس ملدة الفرتات التومهية

E−  ال ينجم االضطراب عن تأثريات فيزيولوجية مبارشة
 .أو عن حالة طبية عامة) دواءسوء استخدام عقار, (

د النمط  األنامط التالية حددت بناء عىل سيطرة املوضوع (حدِّ
 ):التومهي
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األوهام بأن شخصاً آخر, وعادة من : النمط اجلنيس اهلويس
 .طبقة اجتامعية عليا, يف حالة حب مع الشخص

أوهام القيمة املتضخمة أو السلطان أو املعرفة : نمط العظمة
ملتضخمة, أو العالقة اخلاصة بإله أو بشخص أو اهلوية ا

 .مشهور

األوهام بأن الرشيك اجلنيس للشخص غري : نمط الغرية
 .خملص

أو أحد ما (األوهام بأن الشخص : النمط االضطهادي
ب لديه  .يعامَل بخبث بطريقة ما) مقرّ

األوهام بأن لد الشخص خلالً جسدياً ما : النمط اجلسدي
 .أو حالة طبية عامة

أوهام مميزة ألكثر من نمط من األنامط : مط املختلطالن
 .املذكورة أعاله ولكن دون سيطرة أي موضوع منها

 .النمط غري املحدد

 Brief Psychotic Disorderاالضطراب الذهاين الوجيز  298.8 ■

A − وجود واحد أو أكثر من األعراض التالية: 
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 .أوهام (1)

 .أهالسات (2)

وج املتكرر عن اخلطط أو مثل اخلر(كالم مشوش  (3)
 ).التفكك

 .سلوك مشوش أو جامودي بشكل فاضح (4)

ج عرضاً إذا كان نمط استجابة جائز ثقافياً : مالحظة ال تُدرِ
 ).حضارياً (

B −  مدة نوبة االضطراب هي يوم عىل األقل, ولكن أقل من
شهر مع عودة كاملة يف النهاية إىل مستو األداء الوظيفي ما 

 .قبل املرض

C −  ال يُعلَّل االضطراب باضطراب وجداين مع مظاهر
ذهانية, أو باضطراب فُصام وجداين أو بفصام وليس نامجاً عن 

مثل سوء استخدام عقار, (تأثريات فيزيولوجية مبارشة ملادة 
 .أو عن حالة طبية عامة) دواء

د فيام إذا كان  :حدِّ

): وجيز/ تفاعيل/ ذهان ارتكايس(مع عامل شدة واضح 
دثت األعراض بعد فرتة وجيزة وبوضوح كاستجابة إذا ح
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عىل أحداث, منفردة أو جمتمعة, ستكون بوضوح ذات شدة 
 .عىل أيٍّ كان تقريباً يف نفس الظروف ويف نفس ثقافة الفرد

إذا مل حتدث األعراض الذهانية : بدون عامل شدة واضح
بعد فرتة قصرية وبشكل واضح كاستجابة عىل أحداث, 

معة, ستكون بوضوح ذات شدة عىل أيٍّ كان منفردة أو جمت
 .تقريباً يف نفس الظروف ويف نفس ثقافة الفرد

إذا كانت النوبة ضمن األسابيع : مع نوبة عقب الوالدة
 .األربعة التالية للوالدة

 )محاقة االثنني(االضطراب الذهاين املشارك  297.3 ■

   Shared Psychotic Disorder (Folie à deux) 
A −  شخص يف سياق عالقة لصيقة مع وهم يتطور لد

 .لديه وهم ثابت باألصل) أو أشخاص آخرين(شخص 

B −  الوهم مشابه يف مضمونه لوهم الشخص الذي لديه
 .وهم ثابت يف األصل

C −  علَّل االضطراب بأي اضطراب ذهاين آخر مثل (ال يُ
أو باضطراب وجداين مع مظاهر ذهانية وهو ليس ) الفصام
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سوء (ثريات فيزيولوجية مبارشة ملادة مثل نامجاً عن تأ
 .أو عن حالة طبية عامة) استخدام عقار, أو دواء

■ 293.XX أرش إىل احلالة ... [اضطراب ذهاين ناجم عن
 ]الطبية العامة

A − أهالسات أو أوهام بارزة. 

B −  ثمة دليل من القصة أو الفحص اجلسدي أو من
فيزيولوجية املوجودات املخربية بأن االضطراب عاقبة 

 .مبارشة حلالة طبية عامة

C − علَّل االضطراب بأي اضطراب عقيل آخر  .ال يُ

D − ال حيدث االضطراب حرصاً أثناء سري حالة هذيان. 

 :الرتميز يكون عىل أساس العرض املسيطر

 .إذا كانت األوهام هي العرض املسيطر: مع أوهام 81

إذا كانت األهالسات هي العرض : مع أهالسات 82
 .ملسيطرا

ن اسم احلالة الطبية العامة عىل املحور : مالحظة ترميزية ضمِّ
I ,اضطراب ذهاين ناجم عن ورم رئة خبيث,  293.81, مثال
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ز احلالة الطبية العامة عىل املحور   IIIمع أوهام; أيضاً رمّ
 ).بخصوص الرواميز Gانظر امللحق (

وعائي, إذا كانت األوهام جزءاً من العته ال: مالحظة ترميزية
 290.42أرشِ إىل األوهام برتميز النمط الفرعي املناسب, مثال 

 .عته وعائي, مع أوهام

 

 االضطراب الذهاين املحدث باملواد

Substance-Induced 
 Psychotic Disorder 

A − ن : مالحظة. أهالسات أو أوهام بارزة ال تُضمِّ
 .األهالسات إذا كان لد الشخص بصرية بأهنا حمدثة بامدة

B −  ثمة دليل من القصة, أو الفحص اجلسدي أو
 (2)أو  (1)املوجودات املخربية عىل وجود 

خالل أو ضمن شهر  Aتطورت األعراض يف املعيار  (1)
 .من االنسامم بامدة أو من االمتناع عنها

 .استخدام الدواء ذو عالقة سببية باالضطراب (2)
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C − علَّل االضطراب باضطراب ذهاين غري حمدث . بامدة ال يُ
والدالئل عىل أن األعراض تعلَّل باضطراب ذهاين غري 

دث بامدة قد تتضمن ما ييل األعراض تسبق بدء استخدام : حمُ
; تستمر األعراض لفرتة مهمة من )أو استخدام دواء(املادة 

بعد التوقف عن االمتناع احلاد ) مثال, حوايل الشهر(الزمن 
ض تتجاوز ما يمكن أو االنسامم الشديد, أو أن هذه األعرا

توقعه إذا أخذنا باالعتبار كمية املادة املستخدمة أو مدة 
االستخدام; أو أن هناك دليالً آخر يقرتح وجود اضطراب 

مثال, قصة نوبات معاودة (ذهاين مستقل ليس حمدثاً بامدة 
 ).غري ذات صلة باملواد

D − ال حيدث االضطراب حرصاً أثناء سري حالة هذيان. 

ب وضع هذا التشخيص عوضاً عن تشخيص جي: مالحظة
االنسامم باملواد أو االمتناع عن املواد فقط حني تتجاوز 
األعراض ما يصاحب عادة متالزمة االنسامم أو االمتناع, 
وكذلك حني تكون األعراض شديدة بام يكفي لتستوجب 

 .انتباهاً رسيرياً مستقالً 

ز اضطراب ذهاين حمدث   ]:بامدة نوعية[رمِّ
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 291.11مع أهالسات;  291.3الكحول, مع أوهام;  291.5(
 292.12, مع أوهام; ]أو مادة شبيهة باألمفيتامني[أمفيتامني 
, مع أهالسات; ]أو مادة شبيهة باألمفيتامني[أمفيتامني 

احلشيش مع أهالسات;  292.12احلشيش, مع أوهام;  292.11
الكوكائني, مع  292.12الكوكائني, مع أوهام;  292.11
 292.12املهلوسات, مع أوهام;  292.11سات; أهال

سات, مع أهالسات;   292.12نَشوق, مع أوهام;  292.11املهلوِ
 292.12أفيون, مع أوهام;  292.11نَشوق, مع أهالسات; 

أو مادة شبيهة [فينسيكليدين  292.11أفيون, مع أهالسات; 
أو مادة [فينسيكليدين  292.12, مع أوهام; ]بالفينسيكليدين

مهدئ أو  292.11, مع أهالسات; ]يهة بالفينسيكليدينشب
مهدئ أو منوم أو  292.12منوم أو مضاد قلق, مع أوهام; 

أو غري [مادة أخر  292.11مضاد قلق, مع أهالسات; 
, ]أو غري معروفة[مادة أخر  292.12, مع أوهام; ]معروفة

 ).مع أهالسات

ا إذا كان يعتمد الرتميز التشخييص عىل م: مالحظة ترميزية
انظر . يسيطر عىل تظاهر األعراض األوهام أو األهالسات

 .إجراءات التسجيل

د إذا كان   ):انظر اجلدول من أجل مطابقة املادة(حدِّ
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إذا استوفيت معايري االنسامم بامدة : مع نوبة أثناء االنسامم
 .وتطورت األعراض أثناء متالزمة االنسامم

وفيت معايري االمتناع عن مادة إذا است: مع نوبة أثناء االمتناع
وتطورت األعراض أثناء متالزمة االمتناع أو بعدها بفرتة 

  .قصرية

 االضطراب الذهاين غري املحدد يف مكان آخر 298.9 ■

   Psychotic Disorder Not otherwise Specified 
أي, األوهام أو (يتضمن هذا التصنيف األعراض الذهانية 

ملشوش أو السلوك املشوش أو األهالسات أو الكالم ا
التي ال تتوفر بخصوصها ) اجلامودي بشكل فاضح

معلومات كافية لوضع تشخيص حمدد أو أن هناك تعارضاً 
يف املعلومات بشأهنا, أو اضطرابات مع أعراض ذهانية ال 

 .تستويف معايري أي اضطراب ذهاين نوعي

 :وتتضمن األمثلة

عايري االضطراب ذهان ما بعد الوضع الذي ال يلبي م −1
الوجداين مع مظاهر ذهانية أو اضطراب ذهاين وجيز, أو 
اضطراب ذهاين ناجم عن حالة طبية عامة أو اضطراب 

ث بامدة دَ  .ذهاين حمُ
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أعراض ذهانية قد استمرت ألقل من شهر لكنها مل هتجع  −2
 .بعد, وبالتايل فإن معايري اضطراب ذهاين وجيز مل تُستوفَ 

 .ستديمة يف غياب أية مظاهر أخرأهالسات سمعية م −3

أوهام غري مستغربة مستديمة مع فرتات من تراكب  −4
نوبات مزاجية استمرت جلزء جوهري من االضطراب 

 .التومهي

حاالت توصل فيها الطبيب إىل قرار بوجود اضطراب  −5
ذهاين, ولكنه غري قادر عىل حتديد ما إذا كان بدئياً أو نامجاً 

 .أو حمدثاً بامدةعن حالة طبية عامة 

 

 

 اضطرابات املزاج

Mood Disorders 
يصف القسم األول . يقسم هذا الفصل إىل ثالثة أقسام

النوبة االكتئابية اجلسيمة, النوبة اهلوسية, (النوبات املزاجية 
التي أدرجت بشكل ) النوبة املختلطة, النوبة حتت اهلوسية
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 منفصل يف بداية هذا الفصل لكي تالئم غرض تشخيص
إذ ليس هلذه النوبات رواميز . اضطرابات املزاج املختلفة

تشخيصية باخلاصة, وال يمكن تشخيصها باعتبارها كينونات 
منفصلة, لكنها ختدم كأحجار أساس من أجل تشخيص 

 .االضطرابات

يتضمن القسم الثاين املعايري املوضوعة الضطرابات املزاج 
ثنائية القطب, مثل, االضطرابات االكتئابية, االضطرابات (

اضطراب املزاج الناجم عن حالة طبية عامة, اضطراب 
تتطلب املعايري املوضوعة ملعظم ). املزاج املُحدث بامدة

اضطرابات املزاج وجود أو غياب النوبات املزاجية 
أما القسم الثالث . املوصوفة يف اجلزء األول من الفصل

دات التي تصف إما النوبة املزاجي ة األكثر فيتضمن املحدِّ
  .حداثة أو سري النوبات املعاودة

 Mood Episodesالنوبات املزاجية 

 النوبة االكتئابية اجلسيمة ■

 Major Depressive Episode 
A −  من األعراض التالية ملدة ) أو أكثر(وجود مخسة أعراض

أسبوعني, والتي متثل تغرياً عن األداء الوظيفي السابق, عىل 



  النفسية لالضطرابات املعدل الرابع واإلحصائي التشخييص الدليل إىل الرسيع املرجع

 

84                http://www.nafsani.blogspot.com/ 

 

مزاج  (1)راض عىل األقل إما أن يكون واحد من األع
 .فقد االهتامم أو املتعة (2)منخفض أو 

من األعراض النامجة بصورة جلية عن حالة : مالحظة ال تضّ
طبية عامة, أو األوهام غري املنسجمة مع املزاج أو 

 .األهالسات

عربَّ عنه  (1) , ويُ مزاج منخفض معظم اليوم, كل يوم تقريباً
ظ من ) حلزن أو بالفراغمثل الشعور با(إما ذاتياً  أو يالحَ

 ).مثل أن يبدو حزيناً دامعاً (قبل اآلخرين 

يمكن أن يكون عند األطفال أو املراهقني مزاج : مالحظة
 .مستثار

انخفاض واضح يف االهتامم أو االستمتاع يف كل  (2)
) األنشطة أو معظمها وذلك معظم اليوم يف كل يوم تقريباً 

لذاتية أو بمالحظة ويستدل عىل ذلك بالرواية ا(
 ).اآلخرين

فقد وزن بارز بغياب احلمية عن الطعام, أو كسب  (3)
أو ) يف الشهر% 5مثل, التغري يف الوزن ألكثر من (وزن 

 .انخفاض الشهية أو زيادهتا, كل يوم تقريباً 
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ضع يف احلسبان, اإلخفاق يف كسب الوزن : مالحظة
 .املتوقع, عند األطفال

 .يوم تقريباً  أرق أو فرط نوم كل (4)

مالحظ (هياج نفيس حركي أو تعويق, كل يوم تقريباً  (5)
من قبل اآلخرين, وليس جمرد أحاسيس شخصية 

 ).بالتململ أو البطاءة

 .تعب أو فقد طاقة كل يوم تقريباً  (6)

أحاسيس بانعدام القيمة أو شعور مفرط أو غري  (7)
, كل يوم تقري) والذي قد يكون تومهياً (مناسب بالذنب  باً

 ).وليس جمرد لوم الذات أو شعور بالذنب لكونه مريضاً 

انخفاض القدرة عىل التفكري أو الرتكيز, أو عدم  (8)
ظ من (احلسم, كل يوم تقريباً  إما معربّ عنه ذاتياً أو مالحَ

 ).قبل اآلخرين

وليس اخلوف من املوت (أفكار معاودة عن املوت  (9)
خطة حمددة, أو , أو تفكري انتحاري معاود بدون )فقط

 .حماولة انتحار أو خطة حمددة لالنتحار

B − ال حتقق األعراض معايري النوبة املختلطة. 
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C −  تسبب األعراض ضائقة مهمة رسيرياً أو اختالالً يف
األداء االجتامعي أو املهني أو يف جماالت هامة أخر من 

 .األداء الوظيفي

D − ارشة ملادة ال تنجم األعراض عن تأثريات فيزيولوجية مب
أو عن حالة طبية عامة ) مثل سوء استخدام عقار, تناول دواء(
 ).مثل قصور الدرق(

E−  ,ال تُعلل األعراض بصورة أفضل من خالل الفقد, أي
بعد فقد عزيز, إذ تستمر األعراض ألكثر من شهرين أو 
تتصف باختالل وظيفي كبري أو انشغال مريض بانعدام 

و أعراض ذهانية أو تعويق نفيس القيمة أو تفكري انتحاري أ
 .حركي

 Manic Episodeالنوبة اهلوسية  ■
A −  فرتة حمددة يكون فيها املزاج وبصورة شاذة ومتواصلة

, وحيث يستمر ملدة أسبوع عىل  مرتفعاً أو متمدداً أو مستثاراً
 ).أو أي فرتة إذا كان االستشفاء رضورياً (األقل 

B − أو (ج, ثالثة أعراض استمرت, أثناء فرتة اضطراب املزا
أربعة أعراض إذا كان املزاج (من األعراض التالية ) أكثر
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وكانت هذه األعراض موجودة إىل درجة ) مستثاراً فقط
 :مهمة

 .تضخم تقدير الذات أو عظمه (1)

, الشعور بالراحة بعد (انخفاض احلاجة إىل النوم  (2) مثالً
 ).ساعات فقط 3نوم 

 .و الضغط لالستمرار يف الكالمثرثرة أكثر من املعتاد أ (3)

 .تطاير األفكار أو خربة شخصية بتسابق األفكار (4)

أي حتويل االنتباه بسهولة إىل مثريات (التشتت  (5)
 ).خارجية غري هامة أو ليست ذات صلة

إما اجتامعياً ـ يف العمل أو يف (ازدياد النشاط اهلادف  (6)
 .يةأو هيوجية نفسية حرك) املدرسة ـ أو جنسياً 

االنغامس املفرط يف األنشطة املمتعة التي حتمل إمكانية  (7)
مثل, إرساف يف عمليات رشاء أو (كبرية لعواقب مؤملة 

 ).طيش جنيس أو استثامرات محقاء يف جمال األعامل

C − ال حتقق األعراض معايري النوبة املختلطة. 
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D −  اضطراب املزاج يكون من الشدة بام يكفي ليسبب
حياً يف األداء املهني أو يف األنشطة االجتامعية اختالالً رص

أو أن اضطراب املزاج . املعتادة أو يف العالقات مع اآلخرين
هذا تطلب االستشفاء ملنع األذ للذات أو لآلخرين, أو 

 .وجود أعراض ذهانية

E−  ال تنجم األعراض عن تأثريات فيزيولوجية مبارشة ملادة
أو ) دواء أو معاجلة أخرمثل سوء استخدام عقار, تناول (

 ).مثل فرط نشاط الدرق(عن حالة طبية عامة 

ينبغي عدم تشخيص النوبات شبه اهلوسية التي : مالحظة
مثل, األدوية, املعاجلة (سببتها املعاجلة املضادة لالكتئاب 

 .Iكاضطراب ثنائي القطب ) املخلجة, املعاجلة الضوئية

 Mixed Episodeالنوبة املختلطة  ■
A −  ق معايري كلٍّ من النوبة اهلوسية والنوبة االكتئابية حتقُّ

كل يوم تقريباً يف غضون أسبوع ) باستثناء املدة(اجلسيمة 
 .عىل األقل

B −  يكون اضطراب املزاج من الشدة بام يكفي ليسبب
اختالالً رصحياً يف األداء املهني أو يف أنشطة اجتامعية معتادة 

أو ليتطلب االستشفاء ملنع أو يف العالقات مع اآلخرين 
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إحلاق األذ بالذات أو باآلخرين, أو عندما يكون هناك 
 .أعراض ذهانية

C −  ال تنجم األعراض عن تأثريات فيزيولوجية مبارشة ملادة
)مثل سوء استخدام عقار, أو تناول دواء أو معاجلة أخر (

 ).مثل فرط نشاط الدرق(أو عن حالة طبية عامة 

م تشخيص النوبات شبه املختلطة والنامجة ينبغي عد: مالحظة
مثل الدواء, (املضادة لالكتئاب ) احليوية(عن املعاجلة اجلسدية 

عىل أهنا ) املعاجلة بالتخليج الكهربائي, املعاجلة الضوئية
 .Iاضطراب ثنائي القطب 

 النوبة حتت اهلوسية ■

 Hypomanic Episode 
A − شكل مستمر فرتة حمددة متميزة يكون فيها املزاج وب

, وهي تدوم لفرتة  أيام عىل  4مرتفعاً أو متمدداً أو مستثاراً
األقل وحيث يكون املزاج خمتلفاً عن املزاج غري املنخفض 

 .االعتيادي
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B −  من ) أو أكثر(يتواجد أثناء فرتة اضطراب املزاج ثالثة
إىل ) أربعة إذا كان املزاج مستثاراً فقط(األعراض التالية 

 :درجات مهمة

 .تضخم تقدير الذات أو العظمة (1)

, يشعر املريض (انخفاض احلاجة إىل النوم  (2) مثالً
 ).ساعات فقط 3بالكفاية بعد نوم 

 .أكثر ثرثرة من املعتاد أو الضغط ملتابعة الكالم (3)

 .تطاير األفكار أو خربة ذاتية بتسابق األفكار (4)

ل االنتباه بسهولة نحو مثريات(التشتت  (5)  أي حتوُّ
 ).خارجية غري هامة أو غري ذات صلة

إما االجتامعي, يف العمل أو (ازدياد النشاط اهلادف  (6)
 .أو هياج نفيس حركي) املدرسة, أو اجلنيس

انغامس مفرط يف األنشطة املمتعة التي حتمل إمكانية  (7)
مثل االنخراط يف رشاءات مرسفة (كبرية لعقابيل مؤملة 

ستثامرات محقاء يف جمال غري مقيدة, أو طيش جنيس أو ا
 ).األعامل
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C −  يصاحب النوبة تبدل ال لبس فيه يف األداء الوظيفي, ال
 .يكون معهوداً عند الشخص يف غياب األعراض

D −  ظ اضطراب املزاج والتغريّ يف األداء الوظيفي من يالحَ
 .قبل اآلخرين

E−  ًال تكون النوبة شديدة بام يكفي لتسبب اختالالً رصحيا
اء االجتامعي أو املهني أو االحتياج لالستشفاء, وال يف األد

 .يكون هناك مظاهر ذهانية

F−  ال تنجم األعراض عن تأثريات فيزيولوجية مبارشة ملادة
)مثل سوء استخدام عقار, أو تناول دواء أو معاجلة أخر (

 ).مثل فرط نشاط الدرق(أو عن حالة طبية عامة 

الشبيهة بتحت ينبغي عدم تشخيص النوبات : مالحظة
مضاد لالكتئاب ) حيوي(اهلوسية والنامجة عن عالج جسدي 

) مثل الدواء, املعاجلة بالتخليج الكهربائي, املعاجلة الضوئية(
 .IIعىل أهنا اضطراب ثنائي القطب 

 االضطرابات االكتئابية

 Depressive Disorders 
■ 296.2X االضطراب االكتئايب اجلسيم, نوبة مفردة 
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   Major Depressive Disorder, Single Episode 
A − وجود نوبة اكتئاب جسيم مفردة. 

B −  ال تُعلل النوبة االكتئابية اجلسيمة بصورة أفضل من
رتاكبة عىل  خالل اضطراب فصام وجداين, وهي ليست مُ
فصام أو اضطراب فصامي الشكل أو اضطراب تومهي أو 

 .اضطراب ذهاين غري حمدد يف مكان آخر

C − ن أبداً ثمة نوبة هوسية أو نوبة خمتلطة أو نوبة حتت مل يك
 .هوسية

ال يطبق هذا االستبعاد إذا كانت مجيع النوبات : مالحظة
الشبيهة باهلوسية أو الشبيهة باملختلطة أو الشبيهة بتحت 
اهلوسية, حمدثة بامدة أو بمعاجلة أو نامجة عن تأثريات 

 .فيزيولوجية مبارشة حلالة طبية عامة

د إذا حت ققت حالياً املعايري الكاملة لنوبة اكتئابية جسيمة, حدِّ
 :أو مظاهرها/حالتها الرسيرية الراهنة و

 خفيفة, متوسطة, شديدة بدون مظاهر ذهانية

 شديدة مع مظاهر ذهانية

 مزمنة
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 )كتاتونية(مع مظاهر جامودية 

 )ميالنخولية(مع مظاهر سوداوية 

 مع مظاهر النموذجية

 مع بدء بعد الوضع

ذا مل تتحقق حالياً املعايري الكاملة لنوبة اكتئابية جسيمة, إ
د احلالة الرسيرية الراهنة لالضطراب االكتئايب اجلسيم  حدِّ

 ):األحدث(أو مظاهر النوبة األكثر حداثة 

 يف هدأة جزئية, يف هدأة تامة

 مزمن

 مع مظاهر جامودية

 مع مظاهر سوداوية

 مع مظاهر النموذجية

 مع بدء بعد الوضع

 .انظر الحقاً إجراءات التسجيل: مالحظة ترميزية

■ 296.3X االضطراب االكتئايب اجلسيم, املعاود 
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   Major Depressive Disorder, Recurrent 
A − وجود نوبتني أو أكثر من النوبات االكتئابية اجلسيمة. 

من أجل اعتبارمها نوبتني منفصلتني, ينبغي أن : مالحظة
ملدة شهرين متتاليني عىل األقل, ال يكون هناك فاصل بينهام 

 .تتحقق خالهلام معايري نوبة اكتئابية جسيمة

B −  ال تعلل النوبات االكتئابية اجلسيمة بصورة أفضل من
رتاكبة عىل  خالل اضطراب فصام وجداين, كام أهنا ليست مُ
فصام أو اضطراب فصامي الشكل أو اضطراب تومهي أو 

 .آخراضطراب ذهاين غري حمدد يف مكان 

C −  مل يكن هناك أبداً نوبة هوسية أو نوبة خمتلطة أو نوبة حتت
 .هوسية

ال يطبّق هذا االستبعاد إذا كانت مجيع النوبات : مالحظة
شبه اهلوسية أو شبه املختلطة أو شبه حتت اهلوسية حمدثة 
باملواد أو باملعاجلة أو كانت نامجة عن تأثريات فيزيولوجية 

 .مبارشة حلالة طبية عامة

د  إذا حتققت حالياً املعايري الكاملة لنوبة اكتئابية جسيمة, حدِّ
 :أو مظاهرها/حالتها الرسيرية الراهنة و
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شديدة مع / خفيفة, متوسطة, شديدة بدون مظاهر ذهانية
 مظاهر ذهانية

 مزمنة

 مع مظاهر جامودية

 مع مظاهر سوداوية

 مع مظاهر النموذجية

 مع بدء بعد الوضع

د إذا مل تتحقق حال ياً املعايري الكاملة لنوبة اكتئابية جسيمة, حدِّ
احلالة الرسيرية الراهنة لالضطراب االكتئايب اجلسيم أو مظاهر 

 :النوبة األحدث

 يف هدأة جزئية, يف هدأة كاملة

 مع مظاهر جامودية

 مع مظاهر سوداوية

 مع مظاهر ال نموذجية

 مع بدء بعد الوضع
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د  :حدِّ

دات السري الطوالنية   )مع أو بدون شفاء بني النوب(حمدِّ

 مع نموذج فصيل

 Recording Proceduresإجراءات التسجيل  ■

جيري اختيار الرواميز التشخيصية لالضطراب االكتئايب 
 :كام ييل) واملعاودة] الوحيدة[النوبة املفردة (اجلسيم 

 .296األرقام الثالثة األوىل هي  −1

نوبة اكتئابية جسيمة إذا كان هناك ( 2الرقم الرابع هو إما  −2
إذا كانت هناك نوبات اكتئابية جسيمة ( 3أو ) وحيدة فقط

 ).معاودة

إذا حتققت حالياً املعايري الكاملة لنوبة اكتئابية جسيمة,  −3
 :فإن الرقم اخلامس يشري إىل شدهتا الراهنة كام ييل

للشديدة بدون  3للمتوسطة الشدة,  2للخفيفة الشدة,  1
 .لشديدة مع مظاهر ذهانيةل 4مظاهر ذهانية, 

وإذا مل تتحقق حالياً املعايري الكاملة لنوبة اكتئابية جسيمة, 
فإن الرقم اخلامس يشري إىل احلالة الرسيرية الراهنة 
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 6للهدأة اجلزئية,  5: لالضطراب االكتئايب اجلسيم كام ييل
إذا كانت شدة النوبة الراهنة أو حالة اهلدأة . للهدأة التامة

وال يمكن . 0ري حمددة, يكون الرقم اخلامس حينئذ الراهنة غ
دات أخر لالضطراب االكتئايب اجلسيم  .ترميز حمدِّ

عند تسجيل اسم التشخيص, ينبغي إدراج املصطلحات 
االضطراب االكتئايب اجلسيم, ترمز : بالرتتيب التايل

دات يف الرقم الرابع  دات )مثل, املعاود(املحدِّ , ترمز املحدِّ
مثال, خفيفة, شديدة مع مظاهر ذهانية, (خلامس يف الرقم ا

دات عديدة )يف هدأة جزئية ) بدون رواميز(, وهناك حمدِّ
مثل, مع املظاهر (تطبق عىل النوبة احلالية أو األحدث 

دات عديدة )السوداوية, مع بدء بعد الوضع بدون (, وحمدِّ
مثل, مع شفاء كامل بني (تطبق عىل سري النوب ) رواميز
اضطراب اكتئايب جسيم, معاود,  296.32ثال, م): النوب

متوسط الشدة مع مظاهر نموذجية, مع نموذج فصيل, مع 
 .شفاء كامل بني النوب

 Dysthymic Disorderاضطراب عرس املزاج  300.4 ■

A −  مزاج منخفض معظم اليوم, أكثر األيام, ملدة سنتني عىل
ظة األقل, كام يستدل عليه إما بالوصف الذايت أو بمالح

 .اآلخرين لذلك
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يمكن أن يكون املزاج عند األطفال واملراهقني : مالحظة
, وجيب أن تكون املدة سنة عىل األقل  .مستثاراً

B −  مما ييل أثناء انخفاض املزاج) أو أكثر(وجود تظاهرين: 

 .ضعف شهية أو زيادة يف األكل (1)

 .أرق أو فرط نوم (2)

 .انخفاض الطاقة أو تعب (3)

 .قيمة الذاتانخفاض  (4)

 .ضعف الرتكيز أو صعوبة يف اختاذ القرارات (5)

 ).الالجدو(مشاعر انعدام األمل  (6)

C −  سنة (مل خيلُ الشخص أثناء فرتة سنتي االضطراب
أبداً من األعراض ) واحدة بالنسبة لألطفال واملراهقني

 .ملدة تزيد عن شهرين متواصلني Bو Aاملدرجة يف املعيارين 

D −  نوبة اكتئابية جسيمة خالل العامني األولني عدم وجود
; أي )سنة واحدة بالنسبة لألطفال واملراهقني(لالضطراب 

أنه ال يمكن تعليل االضطراب بصورة أفضل من خالل 
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اضطراب اكتئايب جسيم مزمن أو اضطراب اكتئايب جسيم يف 
 .حالة هدأة جزئية

, قد تكون هناك نوبة اكتئابية جسيمة حدثت ساب: مالحظة قاً
ال وجود ألعراض أو (رشط أن تكون يف حالة هدأة تامة 

قبل تطور اضطراب عرس ) عالمات بارزة طوال شهرين
عام واحد (فضالً عن ذلك, وبعد العامني األولني . املزاج

من اضطراب عرس املزاج, قد ) بالنسبة لألطفال واملراهقني
تضاف نوبات من االضطراب االكتئايب اجلسيم; ويف حالة 

هذه يمكن وضع كال التشخيصني إذا حتققت معايري نوبة ك
 .اكتئابية جسيمة

E−  مل توجد أبداً نوبة هوسية أو نوبة خمتلطة أو نوبة حتت
 .هوسية, كام مل تتحقق أبداً معايري اضطراب املزاج الدوري

F−  ال حيدث االضطراب حرصاً أثناء سريد اضطراب ذهاين
 .يمزمن كالفصام أو االضطراب التومه

G −  ال تنجم األعراض عن تأثريات فيزيولوجية مبارشة ملادة
أو عن حالة طبية عامة ) مثل سوء استخدام عقار, تناول دواء(
 ).مثل قصور الدرقية(
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H −  تسبب األعراض ضائقة مهمة رسيرياً أو اختالالً يف
األداء االجتامعي أو املهني أو يف جماالت أخر هامة من 

 .األداء الوظيفي

 :د إذا كانحدِّ 

 .سنة 21إذا كان البدء قبل عمر : بدء مبكر

 .سنة أو أكثر 21إذا كان البدء يف عمر : بدء متأخر

د   ):ألجل آخر سنتني من اضطراب عرس املزاج(حدِّ

 .مع مظاهر النموذجية

 االضطراب االكتئايب غري املحدد يف مكان آخر 311 ■

   Depressive Disorder Not Otherwise Specified 
تتضمن فئة االضطراب االكتئايب غري املحدد يف مكان آخر, 
االضطرابات ذات املظاهر االكتئابية والتي ال تتحقق فيها 
معايري االضطراب االكتئايب اجلسيم أو اضطراب عرس 
املزاج أو اضطراب التأقلم مع مزاج اكتئايب أو اضطراب 

جد يمكن أن تتوا. التأقلم مع مزاج اكتئايب وقلق خمتلط
األعراض االكتئابية أحياناً كجزء من اضطراب قلق غري 
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تشمل األمثلة عىل االضطراب االكتئايب . حمدد يف مكان آخر
 :غري املحدد يف مكان آخر

قبل  Dysphoric) املتململ(اضطراب املزاج العكر  −1
حتدث األعراض يف معظم الدورات الطمثية وأثناء : الطمث

تئب بوضوح, قلق واضح, مثل مزاج مك(السنة املاضية 
بصورة ) تقلقل وجداين واضح, انخفاض االهتامم باألنشطة

وهتجع (منتظمة أثناء األسبوع األخري من الطور اللوتيئيني 
جيب أن ). يف غضون بضعة أيام من بدء الدورات الطمثية

تكون هذه األعراض من الشدة بحيث تؤثر بوضوح يف 
دة وأن تكون غائبة العمل أو املدرسة أو األنشطة املعتا

يف  Bانظر امللحق (بالكامل ملدة أسبوع بعد الدورات الطمثية 
DSM-IV-TR من أجل املعايري البحثية املقرتحة.( 

عبارة عن نوبات من : االضطراب االكتئايب األصغري −2
أعراض اكتئابية تستمر ملدة أسبوعني عىل األقل, وهذه 

لالضطراب  األعراض تقل عن البنود اخلمسة املطلوبة
من أجل  DSM-IV-TRيف  Bانظر امللحق (االكتئايب اجلسيم 

 ).املعايري البحثية املقرتحة

نوبات اكتئابية : االضطراب االكتئايب الوجيز املعاود −3
تستمر من يومني وحتى أسبوعني, حتدث مرة واحدة يف 
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غري مرتافق مع (شهراً  12الشهر عىل األقل وذلك ملدة 
من أجل  DSM-IV-TRيف الـ Bانظر امللحق ) الدورة الطمثية

 ).املعايري البحثية املقرتحة

نوبة : االضطراب االكتئايب ما بعد الذهاين يف الفصام −4
من ) املتبقي(اكتئابية جسيمة حتدث أثناء الطور الثاميل 

من أجل املعايري  DSM-IV-TRيف الـ Bانظر امللحق (الفصام 
 ).البحثية املقرتحة

ابية جسيمة تضاف عىل اضطراب تومهي أو نوبة اكتئ −5
اضطراب ذهاين غري حمدد يف مكان آخر أو عىل الطور الفعال 

 .من الفصام

حاالت يصل فيها الطبيب إىل نتيجة مؤداها أن  −6
االضطراب االكتئايب موجود, ولكنه غري قادر عىل حتديد ما 
 إذا كان هذا االضطراب ثانوياً أو نامجاً عن حالة طبية عامة

 .أو حمدثاً بامدة

 االضطرابات ثنائية القطب

Bipolar Disorder 
 االضطراب ثنائي القطب
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I   Bipolar I Disorder 
وضعت ست جمموعات معيارية منفصلة لالضطراب ثنائي 

نوبة هوسية وحيدة, النوبة حتت اهلوسية : Iالقطب 
األحدث, النوبة اهلوسية األحدث, النوبة املختلطة 

االكتئابية األحدث, النوبة غري املحددة األحدث, النوبة 
يستخدم مصطلح االضطراب ثنائي القطب, . األحدث

نوبة هوسية وحيدة لوصف األشخاص الذين حيدث لدهيم 
أما املجموعات املعيارية املتبقية فتستخدم . أول نوبة هوسية

عند األشخاص ) أو األحدث(لتحديد طبيعة النوبة احلالية 
 .ات مزاجية معاودةالذين حدث لدهيم نوب

■ 296.0X  االضطراب ثنائي القطبIنوبة هوسية وحيدة , 

   Bipolar I Disorder, Single Manic Episode 
A −  وجود نوبة هوسية واحدة فقط دون حصول نوبات

 .اكتئابية جسيمة سابقاً 

ف املعاودة عىل أهنا إما تغريّ يف القطبية انطالقاً من : مالحظة تُعرَّ
و وجود فرتة فاصلة مدهتا شهرين عىل األقل بدون االكتئاب أ

 .أعراض هوسية
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B −  ال تُعلل النوبة اهلوسية بصورة أفضل من خالل اضطراب
الفصام الوجداين وليست مرتاكبة عىل الفصام أو االضطراب 
الفصامي الشكل أو االضطراب التومهي أو االضطراب 

 .الذهاين غري املحدد يف مكان آخر

د إذا كانت  :حدِّ

 .إذا حتققت أعراض نوبة خمتلطة: خمتلطة

إذا حتققت حالياً معايري نوبة هوسية أو خمتلطة أو اكتئابية 
د حالتها الرسيرية الراهنة و  :أو مظاهرها/جسيمة, حدِّ

شديدة مع / خفيفة, متوسطة, شديدة بدون مظاهر ذهانية
 مظاهر ذهانية

 مع مظاهر جامودية

 مع بدء بعد الوضع

حالياً معايري نوبة هوسية أو خمتلطة أو اكتئابية إذا مل تتحقق 
د احلالة الرسيرية الراهنة لالضطراب ثنائي  جسيمة, حدِّ

 :أو مظاهر النوبة األحدث Iالقطب 

 يف هدأة جزئية, يف هدأة كاملة
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 مع مظاهر جامودية

 مع بدء بعد الوضع

 .انظر الحقاً إجراءات التسجيل: مالحظة ترميزية

ثنائي القطب, النوبة األحدث حتت  االضطراب 296.40 ■
 Bipolar Disorder Most Recent Episode Hypomanicهوسية 

A −  ًيف نوبة حتت هوسية) أو حديثاً (حاليا. 

B −  وجود سابق لنوبة هوسية واحدة أو لنوبة خمتلطة عىل
 .األقل

C −  تسبب األعراض املزاجية ضائقة مهمة رسيرياً أو
عي أو املهني أو يف جماالت أخر اختالالً يف األداء االجتام

 .هامة من جماالت األداء الوظيفي

D −  ال تُعلل نوبات املزاج يف املعيارA وB  بصورة أفضل من
خالل اضطراب الفصام الوجداين وهي ليست مرتاكبة عىل 
الفصام أو االضطراب الفصامي الشكل أو االضطرب 

 .ن آخرالتومهي أو االضطراب الذهاين غري املحدد يف مكا

د إذا كان  :حدِّ
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دات سري طوالنية   )مع أو بدون شفاء بني النوب(حمدِّ

يطبق فقط عىل نموذج النوبات االكتئابية (مع نموذج فصيل 
 )اجلسيمة

 رسيع) تعاقب(مع دوران 

 .انظر إجراءات التسجيل: مالحظة ترميزية

■ 296.4X االضطراب ثنائي القطب, النوبة األحدث هوسية 

   Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Manic 
A −  ًيف نوبة هوسية) أو األحدث(حاليا. 

B −  وجود سابق عىل األقل لنوبة اكتئابية جسيمة أو نوبة
 .هوسية أو نوبة خمتلطة

C −  ال تُعلل نوبات املزاج يف املعيارينA وB  بشكل أفضل
من خالل اضطراب الفصام الوجداين, كام أهنا ليست 

ىل الفصام أو االضطراب الفصامي الشكل أو مرتاكبة ع
االضطراب التومهي أو االضطراب الذهاين غري املحدد يف 

 .مكان آخر

د حالتها  إذا حتققت حالياً املعايري الكاملة لنوبة هوسية, حدِّ
 :أو املظاهر/الرسيرية الراهنة و
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شديدة مع / خفيفة, متوسطة, شديدة بدون مظاهر ذهانية
 مظاهر ذهانية

 مظاهر جاموديةمع 

 مع بدء بعد الوضع

د احلالة  إذا مل تتحقق حالياً املعايري الكاملة لنوبة هوسية, حدِّ
أو مظاهر /و Iالرسيرية الراهنة لالضطراب ثنائي القطب 

 :النوبة اهلوسية األحدث

 يف هدأة جزئية, يف هدأة كاملة

 مع مظاهر جامودية

 مع بدء بعد الوضع

د إذا كان  :حدِّ

دات س  )مع أو بدون شفاء بني النوب(ري طوالنية حمدِّ

يطبق فقط عىل نموذج النوبات االكتئابية (مع نموذج فصيل 
 )اجلسيمة

 مع دوران رسيع
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 .انظر إجراءات التسجيل: مالحظة ترميزية

■ 296.6X االضطراب ثنائي القطب, النوبة األحدث خمتلطة 

   Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Mixed 
A −  ًيف نوبة خمتلطة) أو األحدث(حاليا. 

B −  وجود سابق عىل األقل لنوبة اكتئابية جسيمة أو نوبة
 .هوسية أو نوبة خمتلطة

C −  ال تُعلل نوبات املزاج يف املعيارينA وB  بصورة أفضل
من خالل اضطراب الفصام الوجداين, وهي ليست مرتاكبة 

ضطراب عىل الفصام أو االضطراب الفصامي الشكل أو اال
 .التومهي أو االضطراب الذهاين غري املحدد يف مكان آخر

د حالتها  إذا حتققت حالياً املعايري الكاملة لنوبة خمتلطة, حدِّ
 :أو املظاهر/الرسيرية الراهنة و

شديدة مع / خفيفة, متوسطة, شديدة بدون مظاهر ذهانية
 مظاهر ذهانية

 مع مظاهر جامودية

 مع بدء بعد الوضع
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د احلالة إذا مل تتح قق حالياً املعايري الكاملة لنوبة خمتلطة, حدِّ
أو مظاهر /و Iالرسيرية الراهنة لالضطراب ثنائي القطب 

 :النوبة املختلطة األحدث

 يف هدأة جزئية, يف هدأة كاملة

 مع مظاهر جامودية

 مع بدء بعد الوضع

د إذا كان  :حدِّ

دات سري طوالنية   )مع أو بدون شفاء بني النوب(حمدِّ

يطبق فقط عىل نموذج النوبات االكتئابية (مع نموذج فصيل 
 )اجلسيمة

 مع دوران رسيع

 .انظر إجراءات التسجيل: مالحظة ترميزية

■ 296.5X االضطراب ثنائي القطب, النوبة األحدث اكتئابية 

   Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Depressed 
A −  ًبية جسيمةيف نوبة اكتئا) أو األحدث(حاليا. 
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B −  وجود سابق عىل األقل لنوبة هوسية أو نوبة خمتلطة عىل
 .األقل

C −  ال تُعلل نوبات املزاج يف املعيارينA وB  بصورة أفضل
من خالل اضطراب الفصام الوجداين, كام أهنا ليست 
مرتاكبة عىل الفصام أو االضطراب الفصامي الشكل أو 

غري املحدد يف  االضطراب التومهي أو االضطراب الذهاين
 .مكان آخر

د  إذا حتققت حالياً املعايري الكاملة لنوبة اكتئابية جسيمة, حدِّ
 :أو املظاهر/حالتها الرسيرية الراهنة و

شديدة مع / خفيفة, معتدلة, شديدة بدون مظاهر ذهانية
 مظاهر ذهانية

 مزمنة

 مع مظاهر جامودية

 مع مظاهر سوداوية

 مع مظاهر النموذجية

 الوضع مع بدء بعد
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إذا مل تتحقق حالياً املعايري الكاملة لنوبة اكتئابية جسيمة, 
د احلالة الرسيرية الراهنة لالضطراب ثنائي القطب   Iحدِّ

 :أو مظاهر النوبة االكتئابية اجلسيمة األحدث/و

 يف هدأة جزئية, يف هدأة كاملة

 مزمنة

 مع مظاهر جامودية

 مع مظاهر سوداوية

 مع مظاهر النموذجية

 دء بعد الوضعمع ب

د إذا كان  :حدِّ

دات سري طوالنية   )مع أو بدون شفاء بني النوب(حمدِّ

يطبق فقط عىل نموذج النوبات االكتئابية (مع نموذج فصيل 
 )اجلسيمة

 مع دوران رسيع

 .انظر إجراءات التسجيل: مالحظة ترميزية
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االضطراب ثنائي القطب, النوبة األحدث غري  296.7 ■
 حمددة

Bipolar I Disorder, Most Recent Episode  Unspecified 
A −  ًباستثناء املدة, نوبة )أو األحدث(حتقق املعايري حاليا ,

هوسية أو نوبة حتت هوسية أو نوبة خمتلطة أو نوبة اكتئابية 
 .جسيمة

B − وجود سابق لنوبة هوسية أو نوبة خمتلطة عىل األقل. 

C −  ًأو  تسبب األعراض املزاجية ضائقة مهمة رسيريا
 اختالالً يف األداء االجتامعي أو املهني أو يف جماالت أخر

 .من األداء الوظيفي

D −  ال تُعلل األعراض املزاجية يف املعيارينA وB  بصورة
أفضل من خالل اضطراب الفصام الوجداين, كام أهنا ليست 
مرتاكبة عىل الفصام أو االضطراب الفصامي الشكل أو 

ضطراب الذهاين غري املحدد يف االضطراب التومهي أو اال
 .مكان آخر

E−  ال تنجم األعراض املزاجية يف املعيارينA وB  عن
مثل سوء استخدام عقار, (تأثريات فيزيولوجية مبارشة ملادة 
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أو عن حالة طبية عامة ) أو تناول دواء أو معاجلة أخر
 ).مثل, قصور الدرقية(

د إذا كان  :حدِّ

دات سري طوالنية   )دون شفاء بني النوبمع وب(حمدِّ

يطبق فقط عىل نموذج النوبات االكتئابية (مع نموذج فصيل 
 )اجلسيمة

 مع دوران رسيع

 Recording Proceduresإجراءات التسجيل 

جيري اختيار الرواميز التشخيصية لالضطراب ثنائي القطب 
I كام ييل: 

 .296األرقام الثالثة األوىل هي  −1

أما . ان هناك نوبة هوسية وحيدةإذا ك 0الرقم الرابع هو  −2
بالنسبة للنوبات املعاودة, فيشري الرقم الرابع إىل طبيعة النوبة 

أو, طبيعة النوبة األحدث إذا كان االضطراب ثنائي (احلالية 
إذا  4: وذلك كام ييل) حالياً يف هدأة جزئية أو تامة Iالقطب 

بة كانت النوبة احلالية أو األحدث نوبة حتت هوسية أو نو
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إذا كانت نوبة  6إذا كانت نوبة اكتئابية جسيمة,  5هوسية, 
 .إذا كانت النوبة احلالية أو األحدث غري حمددة 7خمتلطة, و

فيام عدا االضطراب ثنائي القطب (يشري الرقم اخلامس  −3
I النوبة األحدث حتت هوسية واالضطراب ثنائي القطب ,
Iوبة احلالية إذا إىل شدة الن) , النوبة األحدث غري املحددة

حتققت معايري نوبة هوسية أو خمتلطة أو نوبة اكتئابية جسيمة 
للشديدة  3للمتوسطة الشدة,  2للخفيفة الشدة,  1: كام ييل

إذا مل . للشديدة مع أعراض ذهانية 4بدون أعراض ذهانية, 
تتحقق املعايري الكاملة لنوبة هوسية أو خمتلطة أو اكتئابية 

امس يشري إىل احلالة الرسيرية الراهنة جسيمة, فإن الرقم اخل
 6للهدأة اجلزئية,  5: كام ييل Iلالضطراب ثنائي القطب 

إذا كانت الشدة احلالية أو احلالة الرسيرية . للهدأة الكاملة
ال يمكن ترميز . 0غري حمددة, يكون الرقم اخلامس 

دات األخر لالضطراب ثنائي القطب  بالنسبة . Iاملحدِّ
ئي القطب, النوبة األحدث حتت هوسية, لالضطراب ثنا

بالنسبة لالضطراب ثنائي . دوماً  0الرقم اخلامس هو 
 .القطب, النوبة األحدث غري حمددة, ليس هناك رقم خامس

عند تسجيل اسم تشخيص ما, ينبغي أن تُدرج التعابري 
دات Iاالضطراب ثنائي القطب : بالرتتيب التايل , املحدِّ
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, )مثال, النوبة األحدث هوسية(ع املرمزة يف الرقم الراب
دات املرمزة يف الرقم اخلامس  مثال, خفيف, شديد (املحدِّ
دات )مع مظاهر ذهانية, يف هدأة جزئية , وهناك عدة حمدِّ

مثال, (تطبق عىل النوبة احلالية أو األحدث ) بدون رواميز(
, كام أن هناك )مع مظاهر سوداوية, مع بدء بعد الوضع

دات عديدة  تطبّق عىل سري النوبات ) بدون رواميز(حمدِّ
اضطراب ثنائي  296.54; مثال )مثل, مع دوران رسيع(

, النوبة األحدث اكتئابية, شديدة مع مظاهر Iالقطب 
 .ذهانية, مع مظاهر سوداوية, مع دوران رسيع

الحظ أنه إذا كانت النوبة الوحيدة لالضطراب ثنائي 
لتشخيص عىل أنه هي نوبة خمتلطة, فسيُشار إىل ا Iالقطب 

296.0X  اضطراب ثنائي القطبI ,نوبة هوسية وحيدة ,
 .خمتلطة

نوبات اكتئابية ( IIاالضطراب ثنائي القطب  296.89 ■
 )جسيمة معاودة مع نوبات حتت هوسية

Bipolar II Disorder (Recurrent Major Depressive Episodes with 
Hypomanic Episodes)  

A −  نوبة اكتئابية جسيمة أو أكثر )أو قصة حدوث(وجود. 

B −  نوبة حتت هوسية عىل األقل) أو قصة حدوث(وجود. 
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C − مل توجد عىل اإلطالق نوبة هوسية أو نوبة خمتلطة. 

D −  ال تُعلَّل األعراض املزاجية يف املعيارينA وB  بصورة
أفضل من خالل اضطراب الفصام الوجداين وهي ليست 

اب الفصامي الشكل أو مرتاكبة عىل الفصام أو االضطر
االضطراب التومهي أو االضطراب الذهاين غري املحدد يف 

 .مكان آخر

E−  تسبب األعراض ضائقة مهمة رسيرياً أو اختالالً يف
األداء االجتامعي أو املهني أو يف جماالت هامة أخر من 

 .األداء الوظيفي

د النوبة احلالية أو األحدث  :حدِّ

نوبة ) أو األحدث(بة حالياً إذا كانت النو: حتت هوسية
 .هوسية

 .نوبة اكتئابية) أو األحدث(إذا كانت النوبة حالياً : اكتئابية

د  إذا حتققت حالياً املعايري الكاملة لنوبة اكتئابية جسيمة, حدِّ
 :أو املظاهر/حالتها الرسيرية الراهنة و

شديدة مع / خفيفة, متوسطة, شديدة بدون مظاهر ذهانية
 مظاهر ذهانية
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 (198)رواميز الرقم اخلامس املحددة عىل الصفحة : مالحظة
ال يمكن استخدامها هنا ألن رمز االضطراب ثنائي القطب 

II قد سبق واستُخدم له الرقم اخلامس. 

 مزمنة

 مع مظاهر جامودية

 مع مظاهر سوداوية

 مع مظاهر النموذجية

 مع بدء بعد الوضع

بة هوسية اكتئابية إذا مل تتحقق حالياً املعايري الكاملة لنو
د احلالة الرسيرية لالضطراب ثنائي القطب   IIجسيمة, حدِّ

فقط إذا (أو مظاهر النوبة االكتئابية اجلسيمة األحدث /و
 ):كانت النموذج األحدث لنوبة مزاجية

 يف هدأة جزئية, يف هدأة كاملة

يتعذر استخدام رواميز الرقم اخلامس املحددة عىل : مالحظة
قد  IIألن رمز االضطراب ثنائي القطب  هنا 198الصفحة 

 .سبق واستخدم الرقم اخلامس
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 مزمنة

 مع مظاهر جامودية

 مع مظاهر سوداوية

 مع مظاهر النموذجية

 مع بدء بعد الوضع

د إذا كانت  :حدِّ

دات سري طوالنية   )مع أو بدون شفاء بني النوب(حمدِّ

يطبق فقط عىل نموذج النوبات االكتئابية (مع نموذج فصيل 
 )اجلسيمة

 مع دوران رسيع

 Cyclothymic Disorderاضطراب املزاج الدوري  301.13 ■

A −  وجود فرتات عديدة ألعراض حتت هوسية وفرتات
عديدة ألعراض اكتئابية ال حتقق معايري نوبة اكتئابية جسيمة 

جيب أن تكون املدة عند : مالحظة. ملدة سنتني عىل األقل
 .قلاألطفال واملراهقني سنة عىل األ
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B −  سنة واحدة عند األطفال واملراهقني(أثناء فرتة السنتني (
ملدة تزيد عن شهرين  Aمل خيلُ الشخص من أعراض املعيار 

 .متتاليني

C −  ال وجود لنوبة اكتئابية جسيمة أو نوبة هوسية أو نوبة
 .خمتلطة أثناء السنتني األوليني من االضطراب

د األطفال سنة واحدة عن(بعد أول سنتني : مالحظة
من اضطراب املزاج الدوري قد تُضاف نوبات ) واملراهقني

يف هذه احلالة يمكن تشخيص كلٍ من (هوسية أو خمتلطة 
أو ) واضطراب املزاج الدوري Iاضطراب ثنائي القطب 

يف هذه احلالة يمكن تشخيص كل من (نوبات اكتئابية جسيمة 
 ).واضطراب املزاج الدوري IIاضطراب ثنائي القطب 

D −  ال تُعلل األعراض يف املعيارA  بشكل أفضل من خالل
اضطراب الفصام الوجداين وهذه األعراض ليست مرتاكبة 
عىل الفصام أو االضطراب الفصامي الشكل أو االضطراب 

 .التومهي أو االضطراب الذهاين غري املحدد يف مكان آخر

E−  ال تنجم األعراض عن تأثريات فيزيولوجية مبارشة ملادة
أو عن حالة طبية ) مثل, سوء استخدام عقار, تناول دواء(

 ).مثل, فرط نشاط الدرقية(عامة 
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F−  تسبب األعراض ضائقة مهمة رسيرياً أو اختالالً يف
األداء االجتامعي أو املهني أو يف جماالت أخر هامة من 

 .األداء الوظيفي

 االضطراب ثنائي القطب غري املحدد يف مكان آخر 296.80 ■

   Bipolar Disorder Not Otherwise Speicified 
تتضمن فئة االضطراب ثنائي القطب غري املحدد يف مكان 
آخر االضطرابات ذات املظاهر ثنائية القطب والتي ال حتقق 

تشمل . معايري أي من االضطرابات ثنائية القطب النوعية
 :األمثلة

بني أعراض هوسية ) خالل أيام(تبدل رسيع جداً  −1
) استهاللية(اض اكتئابية حتقق معايري عتبوية وأعر

لألعراض ولكن دون أن حتقق معايري املدة الدنيا للنوبات 
 .اهلوسية أو حتت اهلوسية أو االكتئابية اجلسيمة

نوبات حتت هوسية معاودة بدون أعراض اكتئابية  −2
 .متداخلة فيام بينها

أو  نوبة هوسية أو خمتلطة مرتاكبة عىل اضطراب تومهي −3
 .فصام متبقي أو اضطراب ذهاين غري حمدد يف مكان آخر
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نوبات حتت هوسية, بموازاة أعراض اكتئابية مزمنة,  −4
وهذه النوبات من الندرة يف وقوعها بحيث يتعذر إطالق 

 .تشخيص اضطراب املزاج الدوري

حاالت يتوصل فيها الطبيب إىل نتيجة مفادها وجود  −5
ري قادر عىل حتديد ما إذا كان اضطراب ثنائي القطب, لكنه غ

 .بدئياً أو نامجاً عن حالة طبية عامة أو حمدثاً بامدة

اضطرابات املزاج األخر 

 Other Mood Disorders 
أرش إىل احلالة ... [اضطراب املزاج الناجم عن 293.83 ■

 ]الطبية العامة

A −  اضطراب بارز مستمر يف املزاج يسيطر عىل الصورة
 :مما ييل) كلّ (بوجود واحد أو الرسيرية ويتصف 

مزاج منخفض أو انخفاض االهتامم أو املتعة بشكل  (1)
 .رصيح يف كل أو معظم األنشطة

 .مزاج مرتفع أو متمدد أو مستثار (2)
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B −  ثمة دالئل من القصة أو الفحص اجلسدي أو
املوجودات املخربية عىل أن االضطراب نتيجة فيزيولوجية 

 .مبارشة حلالة طبية عامة

C −  ال يعلل االضطراب بصورة أفضل من خالل اضطراب
مثل اضطراب التأقلم مع مزاج منخفض (عقيل آخر 

 ).كاستجابة لشدة من وجود حالة طبية عامة

D − ال حيدث االضطراب حرصاً أثناء سري حالة هذيان. 

E−  تسبب األعراض ضائقة مهمة رسيرياً أو اختالالً يف
و يف جماالت هامة أخر من األداء االجتامعي أو املهني أ

 .األداء الوظيفي

د النمط  :حدِّ

إذا كان املزاج املسيطر منخفضاً لكن : مع مظاهر اكتئابية
 .املعايري الكاملة ال حتقق نوبة اكتئابية جسيمة

إذا حتققت املعايري : مع نوبة شبيهة بنوبة االكتئاب اجلسيم
 .يمةلنوبة اكتئابية جس) Dباستثناء املعيار (الكاملة 

إذا كان املزاج املسيطر مرتفعاً أو شمقاً أو : مع مظاهر هوسية
 .مستثاراً 
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إذا وجدت أعراض كل من اهلوس : مع مظاهر خمتلطة
 .واالكتئاب ولكن دون سيطرة أي منهام

ن اسم احلالة الطبية العامة عىل املحور : مالحظة ترميزية ضمّ
I ,قية, اضطراب املزاج عن نقص نشاط الدر 293.83, مثال

ز أيضاً احلالة الطبية العامة عىل املحور  مع مظاهر اكتئابية; رمّ
III ) انظر امللحقG من أجل الرواميز.( 

إذا حدثت األعراض االكتئابية كجزء من : مالحظة ترميزية
, أرشِ إىل األعراض االكتئابية  عته وعائي موجود سابقاً

الوعائي,  , العته290.43برتميز النمط الفرعي املناسب, مثال, 
 .مع مزاج منخفض

 اضطراب املزاج املُحدث بامدة ■

   Substance-Induced Mood Disorder 
A −  اضطراب بارز ومستمر يف املزاج يسيطر عىل الصورة

التظاهرين ) أو كال(الرسيرية ويتميز بوجود إما واحد 
 :التاليني

مزاج منخفض أو انخفاض رصيح يف االهتامم أو  (1)
 .األنشطة أو معظمها املتعة يف كل
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 .مزاج مرتفع أو متمدد أو مستثار (2)

B −  ثمة دليل من القصة أو الفحص اجلسدي أو املوجودات
 :(2)أو  (1)املخربية عىل وجود 

خالل االنسامم بامدة أو  Aحدثت أعراض املعيار  (1)
 .االمتناع عنها أو يف غضون الشهر الذي يتلو ذلك

 .بياً باالضطراباستخدام الدواء مرتبط سب (2)

C −  ال يعلل االضطراب بصورة أفضل من خالل اضطراب
قد تتضمن الدالئل عىل أن األعراض . مزاج غري حمدث بامدة

: يعللها بصورة أفضل اضطراب مزاج غري حمدث بامدة ما ييل
; )أو استخدام الدواء(تسبق األعراض بدء استخدام املادة 

) مثالً حوايل شهر(تستمر األعراض ملدة معتربة من الوقت 
بعد توقف االمتناع احلاد أو االنسامم الشديد أو أن هذه 
األعراض تزيد بشكل جوهري عام يمكن انتظاره آخذين 
بعني االعتبار نمط أو مقدار املادة املستخدمة أو مدة 
االستخدام; أو أن هناك دليالً آخر يقرتح وجود اضطراب 

نوبات اكتئاب مثل قصة (مزاج غري حمدث بامدة مستقلة 
 ).جسيمة معاودة

D − ال حيدث االضطراب حرصاً أثناء سري حالة هذيان. 
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E−  تسبب األعراض ضائقة مهمة رسيرياً أو اختالالً يف
األداء االجتامعي أو املهني أو يف جماالت هامة أخر من 

 .األداء الوظيفي

ينبغي أن يوضع هذا التشخيص عوضاً عن : مالحظة
دة أو االمتناع عن مادة فقط حني تكون تشخيص االنسامم بام

األعراض املزاجية زائدة عن تلك التي تصاحب عادة 
متالزمة االنسامم أو االمتناع وعندما تكون األعراض من 

 .الشدة بام يكفي لتسوغ انتباهاً رسيرياً مستقالً 

 ]:بامدة نوعية[رمز اضطراب املزاج املحدث ـ 

أو مادة شبيهة [ األمفيتامني 292.84الكحول;  291.89(
املهلوسات;  292.84  الكوكائني; 292.84; ]باألمفيتامني

الفينسيكليدين  292.84األفيونات;  292.84النشوق;  292.84
املهدئات أو  292.84; ]أو مادة شبيهة بالفينسيكليدين[

أو غري [مواد أخر  292.84املنومات أو مضادات القلق; 
 ]).معروفة

بة للمعاجلات اجلسدية األخر بالنس: مالحظة ترميزية
ينبغي استخدام ترميز ) مثل املعاجلة بالتخليج الكهربائي(
»انظر إجراءات التسجيل سابقاً . »مواد أخر. 
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د النمط  :حدِّ

 .إذا كان املزاج املسيطر منخفضاً : مع مظاهر اكتئابية

إذا كان املزاج املسيطر مرتفعاً أو شمقاً أو : مع مظاهر هوسية
 .مستثاراً 

إذا وجدت مظاهر كل من اهلوس : مع مظاهر خمتلطة
 .واالكتئاب دون سيطرة أي منهام

د إذا كان  :حدِّ

إذا حتققت معايري االنسامم باملادة : مع نوبة أثناء االنسامم
 .وتطورت األعراض أثناء متالزمة االنسامم

إذا حتققت معايري االمتناع عن املادة : مع نوبة أثناء االمتناع
عراض أثناء متالزمة االمتناع أو بعدها بفرتة وتطورت األ

 .قصرية

 اضطراب املزاج غري املحدد يف مكان آخر 296.90 ■

   Mood Disorder Not Othewise Specified 
تتضمن هذه الفئة االضطرابات ذات األعراض املزاجية 
والتي ال تستوىف فيها املعايري ألي من اضطرابات املزاج 

ختيار بني االضطراب االكتئايب غري والتي يصعب فيها اال
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املحدد يف مكان آخر واالضطراب ثنائي القطب غري املحدد 
 ).مثل اهلياج احلاد(يف مكان آخر 

دات التي تصف النوبة احلالية أو األحدث  املحدِّ
Specifiers Describing Current or Most Recent Episode 

دات الضطرابات املزاج و ذلك من أجل أعد عدد من املحدِّ
د(زيادة التحديد  التشخييص وخلق مزيد من ) املحدِّ

املجموعات الفرعية املتجانسة واملساعدة يف اختيار املعاجلة 
دات الشدة. وحتسني التكهن باإلنذار / الذهانية/ تصف حمدِّ

وتصف . اهلدأة احلالة الرسيرية الراهنة الضطراب املزاج
دات التالية مظاهر العرض أو ا لسري للنوبة املزاجية املحدِّ

أو النوبة املزاجية األحدث إذا مل تتحقق راهناً معايري (الراهنة 
مزمنة, مع مظاهر جامودية, مع مظاهر سوداوية, ): أية نوبة

يمكن ترميز . مع مظاهر النموذجية, مع بدء بعد الوضع
دات التي تشري إىل الشدة واهلدأة واملظاهر الذهانية يف  املحدِّ

بع من الرتميز التشخييص ملعظم اضطرابات الرقم الرا
دات األخر فال يمكن ترميزها. املزاج يشري . أما املحدِّ

دات النوبة 1اجلدول  التي تطبق عىل كل اضطراب  إىل حمدِّ
 .املزاج
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دات النوبة التي تطبق عىل اضطرابات املزاج 1اجلدول   ـ حمدِّ
 

 
 مع مظاهر سوداوية يةمع مظاهر جامود مزمنة اهلدأة/ الذهانية/ الشدة

مع مظاهر
 النموذجية

 مع بدء بعد الوضع

 X X X X X X اضطراب االكتئاب اجلسيم, نوبة وحيدة

 X X X X X X اضطراب االكتئاب اجلسيم, املعاود

   X         اضطراب عرس املزاج

 X   X     X نوبة هوسية وحيدةIاضطراب ثنائي القطب

 X           وبة األحدث حتت هوسيةالنIاضطراب ثنائي القطب

 X   X     X النوبة األحدث هوسيةIاضطراب ثنائي القطب

 X   X     X النوبة األحدث خمتلطةIاضطراب ثنائي القطب

 X X X X X X النوبة األحدث اكتئابيةIاضطراب ثنائي القطب

             النوبة األحدث غري حمددةIاضطراب ثنائي القطب

             حتت هوسيةIIاضطراب ثنائي القطب

 X X X X X X اكتئابيةIIاضطراب ثنائي القطب

             اضطراب املزاج الدوري
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دات الشدة ■ اهلدأة لنوبة االكتئاب اجلسيم / الذهانية/ حمدِّ
 )أو األحدث(احلالية 

ز يف الرقم اخلامس: مالحظة دات . رمّ يمكن تطبيق حمدِّ
يفة, معتدلة, شديدة بدون مظاهر ذهانية, وشديدة مع خف

مظاهر ذهانية فقط إذا حتققت حالياً معايري نوبة اكتئابية 
ويمكن تطبيق يف هدأة جزئية ويف هدأة تامة عىل . جسيمة

النوبة االكتئابية اجلسيمة األحدث يف االضطراب االكتئايب 
ئي اجلسيم وعىل نوبة اكتئابية جسيمة يف االضطراب ثنا

 .فقط إذا كانت النمط األحدث للنوبة املزاجية IIأو  Iالقطب 

1X − وجود بضعة أعراض, هذا إذا وجدت, زائدة : خفيفة
عن تلك املطلوبة لوضع التشخيص, وينشأ عن األعراض 
فقط اختالل بسيط يف األداء املهني أو يف األنشطة االجتامعية 

 .املعتادة ويف العالقات مع اآلخرين

2X − اخلفيفة«األعراض أو االختالل الوظيفي بني : ةمعتدل «
 .»الشديدة«و

3X − هناك عدة أعراض زائدة : شديدة بدون مظاهر ذهانية
عن تلك املطلوبة لوضع التشخيص, وتؤثر األعراض بشكل 
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رصيح يف األداء املهني أو يف األنشطة االجتامعية املعتادة أو يف 
 .العالقات مع اآلخرين

4X − إذا كان . أوهام أو أهالسات: ر ذهانيةشديدة مع مظاه
د ما إذا كانت املظاهر الذهانية مطابقة للمزاج أو  , حدِّ ممكناً

 :غري مطابقة له

 Mood-Congruent Psychoticمظاهر ذهانية مطابقة للمزاج 

Features : أوهام أو أهالسات يكون حمتواها منسجامً بصورة
مثل القصور تامة مع املوضوعات االكتئابية النموذجية 

الشخيص أو الشعور بالذنب أو موضوعات املرض أو املوت 
 .أو العدمية أو العقاب املستحق

 Mood-Incongruentمظاهر ذهانية غري مطابقة للمزاج 

Psychotic Features : أوهام أو أهالسات ال يتضمن حمتواها
موضوعات اكتئابية نموذجية مثل القصور الشخيص أو 

موضوعات املرض أو املوت أو الشعور بالذنب أو 
بل نجد أعراضاً مثل . العدمية أو العقاب املستحق

غري املرتبطة مبارشة باملوضوعات (األوهام االضطهادية 
, وغرز األفكار وإذاعة األفكار وأوهام )االكتئابية
 .السيطرة
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5X − أعراض النوبة االكتئابية اجلسيمة : يف هدأة جزئية
املعايري الكاملة, أو تكون موجودة ولكن دون أن تتحقق 

هناك فرتة بدون أية أعراض مهمة لنوبة اكتئابية جسيمة 
. تدوم أقل من شهرين تالية لنهاية النوبة االكتئابية اجلسيمة

إذا كانت نوبة االكتئاب اجلسيم قد تراكبت عىل اضطراب (
عرس املزاج, يوضع تشخيص اضطراب عرس املزاج لوحده 

الكاملة لنوبة اكتئابية جسيمة  عندما ال تعود املعايري
 ).مستوفاة

6X − عدم وجود عالمات أو أعراض مهمة : يف هدأة تامة
 .لالضطراب خالل الشهرين األخريين

0X − غري حمددة. 

دات الشدة ■ اهلدأة للنوبة اهلوسية احلالية / الذهانية/ حمدِّ
 )أو األحدث(

ز يف الرقم اخلامس: مالحظة دات . رمّ يمكن تطبيق حمدِّ
فيفة, متوسطة, شديدة بدون مظاهر ذهانية, وشديدة مع خ

. مظاهر ذهانية فقط إذا حتققت حالياً معايري نوبة هوسية
دات يف هدأة جزئية ويف هدأة تامة عىل : ويمكن تطبيق حمدِّ
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فقط إذا كانت  Iنوبة هوسية يف االضطراب ثنائي القطب 
 .هي النموذج األحدث للنوبة املزاجية

1X − ق معايري األعراض األدنى لنوبة هوسيةتتحق: خفيفة. 

2X − زيادة مفرطة يف النشاط أو االختالل يف : معتدلة
 .املحاكمة

3X − يتطلب األمر مراقبة : شديدة بدون مظاهر ذهانية
مستمرة تقريباً ملنع إحلاق األذ اجلسدي بالذات أو 

 .باآلخرين

4X − إذا كان . أوهام أو أهالسات: شديدة مع مظاهر ذهانية
د فيام إذا كانت املظاهر الذهانية مطابقة للمزاج أو  , حدِّ ممكناً

 .غري مطابقة للمزاج

أوهام أو أهالسات يكون : مظاهر ذهانية مطابقة للمزاج
حمتواها منسجامً متاماً مع املوضوعات اهلوسية النموذجية 
من تضخم الذات أو القوة أو املعرفة أو اهلوية أو العالقة 

 .شخص مشهوراخلاصة بإله أو ب

أوهام أو أهالسات ال : مظاهر ذهانية غري مطابقة للمزاج
يتضمن حمتواها موضوعات هوسية نموذجية من تضخم 



  النفسية لالضطرابات املعدل الرابع واإلحصائي التشخييص الدليل إىل الرسيع املرجع

 

4                http://www.nafsani.blogspot.com/ 

 

الذات أو القوة أو املعرفة أو اهلوية أو العالقة اخلاصة بإله 
بل نجد أعراضاً مثل األوهام . أو بشخص مشهور

التي ال ترتبط مبارشة بأفكار أو (االضطهادية 
 ., وغرز األفكار وأوهام السيطرة)ات العظمةموضوع

5X − أعراض النوبة اهلوسية موجودة ولكن : يف هدأة جزئية
دون أن تتحقق املعايري الكاملة, أو تكون هناك فرتة بدون أية 
أعراض مهمة لنوبة هوسية تستمر أقل من شهرين تالية 

 .لنهاية النوبة اهلوسية

6X − أو أعراض مهمة  عدم وجود عالمات: يف هدأة كاملة
 .لالضطراب خالل الشهرين األخريين

0X − غري حمددة. 

دات الشدة ■ اهلدأة للنوبة املختلطة احلالية / الذهانية/ حمدِّ
 )أو األحدث(

ز يف الرقم اخلامس: مالحظة دات. رمّ : يمكن تطبيق حمدِّ
خفيفة, متوسطة, شديدة بدون مظاهر ذهانية, وشديدة مع 

. ققت حالياً معايري نوبة خمتلطةمظاهر ذهانية فقط إذا حت
دات يف هدأة جزئية ويف هدأة تامة عىل : ويمكن تطبيق حمدِّ
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فقط إذا كانت هي  Iنوبة خمتلطة يف االضطراب ثنائي القطب 
 .النموذج األحدث للنوبة املزاجية

1X − ال تتحقق أكثر من املعايري الدنيا ألعراض كل : خفيفة
 .سيمةمن نوبة هوسية ونوبة اكتئابية ج

2X − اخلفيفة«األعراض أو االختالل الوظيفي بني : معتدلة «
 .»الشديدة«و

3X − يتطلب األمر مراقبة : شديدة بدون مظاهر ذهانية
مستمرة تقريباً وذلك ملنع إحلاق األذ اجلسدي بالذات أو 

 .باآلخرين

4X − إذا كان . أوهام أو أهالسات: شديدة مع مظاهر ذهانية
د ما إذ , حدِّ ا كانت املظاهر الذهانية مطابقة للمزاج أو ممكناً
 :غري مطابقة له

أوهام أو أهالسات يكون : مظاهر ذهانية مطابقة للمزاج
حمتواها منسجامً متاماًمع املوضوعات اهلوسية أو االكتئابية 

 .النموذجية

أوهام أو أهالسات ال : مظاهر ذهانية غري مطابقة للمزاج
. اكتئابية نموذجية يتضمن حمتواها موضوعات هوسية أو
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غري (بل تتضمن أعراضاً مثل األوهام االضطهادية 
املرتبطة مبارشة باملوضوعات االكتئابية أو موضوعات 

, وغرز األفكار وإذاعة األفكار وأوهام )العظمة
 .السيطرة

5X − أعراض النوبة املختلطة موجودة, ولكن : يف هدأة جزئية
ون هناك فرتة بدون أية دون أن تتحقق املعايري الكاملة, أو تك

أعراض مهمة لنوبة خمتلطة تستمر أقل من شهرين تالية لنهاية 
 .النوبة املختلطة

6X − عدم وجود عالمات أو أعراض مهمة : يف هدأة كاملة
 .لالضطراب خالل الشهرين األخريين

0X − غري حمددة. 

د املزمن  ■  Chronic Specifierحمدِّ

د إذا كان  :حدِّ

يقه عىل نوبة االكتئاب اجلسيم احلالية أو يمكن تطب(مزمناً 
األحدث يف اضطراب االكتئاب اجلسيم وكذلك عىل نوبة 

فقط  IIأو  Iاالكتئاب اجلسيم يف االضطراب ثنائي القطب 
 ).إذا كان النمط األحدث من النوبات املزاجية
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حتققت املعايري الكاملة لنوبة اكتئابية جسيمة وبصورة 
 .األقلمستمرة آلخر سنتني عىل 

د املظاهر اجلامودية  ■  Catatonic Features Specifierحمدِّ

د إذا كان  :حدِّ

يمكن تطبيقها عىل النوبة احلالية أو (مع مظاهر جامودية 
األحدث للنوبة االكتئابية اجلسيمة أو النوبة اهلوسية أو 
النوبة املختلطة يف اضطراب االكتئاب اجلسيم أو 

) IIاالضطراب ثنائي القطب أو  Iاالضطراب ثنائي القطب 
يسيطر عىل الصورة الرسيرية اثنان من املظاهر التالية عىل 

 :األقل

ويشمل ذلك املرونة (الحركية كام تتجىل بالتخشب  (1)
 .أو الذهول) الشمعية

وهي بدون هدف وال تتأثر بمنبه (فعالية حركية مفرطة  (2)
 ).خارجي

غرض هلا لكل وهي مقاومة ال ) (قصو(معاندة شديدة  (3)
التعليامت أو املحافظة عىل وضعه متصلبة تعاكس كافة 

امت) حماوالت التحريك  .أو صُ
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اختاذ (غرابة يف احلركة اإلرادية كام تتجىل باختاذ وضعية  (4)
, حركات نمطية أو )وضعيات غري مالئمة أو غريبة إرادياً 

 .بارز يف الوجه) تكليح(أسلوبية بارزة أو تشميز 

داء ص (5) داء حركيصُ  .ويت أو صُ

د املظاهر السوداوية  ■  Melancholic Features Speciferحمدِّ

د إذا كان  :حدِّ

يمكن تطبيقه عىل النوبة االكتئابية (مع مظاهر سوداوية 
اجلسيمة احلالية أو األحدث يف اضطراب االكتئاب اجلسيم 

 Iوعىل النوبة االكتئابية اجلسيمة يف االضطراب ثنائي القطب 
 ).فقط إذا كان النمط األحدث للنوبة املزاجية IIأو 

A − واحد مما ييل, حيدث أثناء الفرتة األشد من النوبة احلالية: 

 .فقد املتعة يف مجيع األنشطة أو معظمها −1

ال يشعر (انعدام رد الفعل عىل املنبهات املمتعة عادة  −2
 ).بتحسن, ولو وقتي, عندما حيصل أمر جيد

B −  من التظاهرات التالية) أكثرأو (وجود ثالثة: 
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ة  (1) أي, (متميزة من املزاج املنخفض ) أو نوعية(سويّ
ترب املزاج املنخفض كحالة خمتلفة بوضوح عن ذلك  خيُ

تربَ بعد وفاة عزيز  ).النوع من الشعور الذي خيُ

 .يزداد االكتئاب سوءاً بانتظام يف الصباح (2)

اد لالستيقاظ قبل املوعد املعت(استيقاظ صباحي باكر  (3)
 ).بساعتني عىل األقل

 .تعويق نفيس حركي رصيح أو هياج (4)

 .قمه عصبي أو فقد وزن ذو شأن (5)

 .شعور مفرط بالذنب أو شعور غري مناسب بالذنب (6)

د املظاهر الالنموذجية  ■  Atypical Features Specifierحمدِّ

د إذا كان  :حدِّ

تسيطر هذه يمكن تطبيقه عندما (مع مظاهر النموذجية 
املظاهر خالل األسبوعني األخريين لنوبة اكتئابية جسيمة 
حالية يف اضطراب اكتئايب جسيم أو يف اضطراب ثنائي 

عندما تكون نوبة  IIأو اضطراب ثنائي القطب  Iالقطب 
االكتئاب اجلسيم احلالية هي النمط األحدث للنوبة 
 املزاجية, أو عندما تسيطر هذه املظاهر خالل السنتني



  النفسية لالضطرابات املعدل الرابع واإلحصائي التشخييص الدليل إىل الرسيع املرجع

 

10                http://www.nafsani.blogspot.com/ 

 

من اضطراب عرس املزاج; أما إذا مل ) األحدث(األخريتني 
تكن نوبة االكتئاب اجلسيمة هي احلالية, فإنه يطبق إذا سيطر 

 ).هذا املظهر خالل أي أسبوعني يف سياق االضطراب

A −  الوجدان / يبتهج/ أي, يرشق(إعادة التنشيط املزاجي
 ).استجابة ألحداث إجيابية فعلية أو ممكنة

B − من املظاهر التالية) أو أكثر(ثنني وجود ا: 

 .كسب وزن ذو شأن أو زيادة الشهية (1)

 .فرط النوم (2)

أي إحساسات بالثقل يف الذراعني أو (شلل رصايص  (3)
 ).الساقني

نموذج مديد من احلساسية للرفض يف العالقات  (4)
) ليس حمصوراً يف نوبات اضطراب املزاج(الشخصية 

 .األداء االجتامعي أو املهني ينشأ عنه اختالل مهم يف

C −  ال تتحقق املعايري بالنسبة لـ مع مظاهر سوداوية أو مع
 .مظاهر جامودية أثناء النوبة ذاهتا

د البدء ما بعد الوضع  ■  Postpartum onset Specifierحمدِّ
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د إذا كان  :حدِّ

يمكن أن يطبق عىل النوبة االكتئابية (مع بدء بعد الوضع 
سية أو املختلطة احلالية أو األحدث يف اجلسيمة أو اهلو

االضطراب االكتئايب اجلسيم أو يف االضطراب ثنائي 
; أو يمكن أن IIأو يف االضطراب ثنائي القطب  Iالقطب 

 ).يطبّق عىل االضطراب الذهاين الوجيز

  .بدء النوبة يف غضون األسابيع األربعة التالية للوضع
  

دات التي تصف سري النوبات ا  ملعاودةاملحدِّ
Specifiers Describing Course of Recurrent Episodes 

دات التي تصف سري النوبات املعاودة  تتضمن املحدِّ
دات السري الطوالين  ) مع وبدون شفاء تام بني النوب(حمدِّ

ال يمكن ترميز هذه . والنموذج الفصيل والدوران الرسيع
دات دات السري 2ويشري اجلدول . املحدِّ التي تطبق  إىل حمدِّ

 .عىل كل اضطراب مزاجي
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دات السري التي تطبّق عىل اضطرابات املزاج 2اجلدول   ـ حمدِّ

  
بدون شفاء بني/مع

 النوبات
 الدوران الرسيع النموذج الفصيل

       االضطراب االكتئايب اجلسيم, نوبة وحيدة

   X X االضطراب االكتئايب اجلسيم, املعاود

       اضطراب عرس املزاج

       , نوبة هوسية وحيدةIاالضطراب ثنائي القطب

 X X X , النوبة األحدث حتت هوسيةIاالضطراب ثنائي القطب

 X X X , النوبة األحدث هوسيةIاالضطراب ثنائي القطب

 X X X , النوبة األحدث خمتلطةIاالضطراب ثنائي القطب

 X X X ة, النوبة األحدث اكتئابيIاالضطراب ثنائي القطب

 X X X , النوبة األحدث غري حمددةIاالضطراب ثنائي القطب

 X X X , حتت هوسيةIIاالضطراب ثنائي القطب

 X X X , اكتئابيةIIاالضطراب ثنائي القطب

       اضطراب املزاج الدوري
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دات السري الطوالنية  ■  Longitudinal Course Specifiersحمدِّ

د إذا كان  طبيقها عىل اضطراب االكتئاب يمكن ت(حدِّ
 ):IIأو  Iاجلسيم املعاود أو االضطراب ثنائي القطب 

إذا حدثت هدأة تامة بني النوبتني : مع شفاء تام بني النوبات
 .املزاجيتني األحدث

إذا مل حتدث هدأة تامة بني : بدون شفاء تام بني النوبات
 .النوبتني املزاجيتني األحدث

 :االت السري النموذجيةمتثل املخططات األربعة ح

A −  معاود, مع شفاء تام بني النوبات, بدون اضطراب عرس
 املزاج

 
B −  معاود, بدون شفاء تام بني النوبات, بدون اضطراب

 عرس املزاج

 
C −  معاود, مع شفاء تام بني النوبات, مضاف عىل اضطراب

ز أيضاً (عرس املزاج   )300.4رمّ



  النفسية لالضطرابات املعدل الرابع واإلحصائي التشخييص الدليل إىل الرسيع املرجع

 

1                http://www.nafsani.blogspot.com/ 

 

 
D − لنوبات, مضاف عىل معاود, بدون شفاء تام بني ا

ز أيضاً (اضطراب عرس املزاج   )300.4رمّ

 
د النموذج الفصيل  ■  Seasonal Pattern Speicifierحمدِّ

د إذا كان  :حدِّ

يمكن تطبيقه عىل نموذج النوبات (مع نموذج فصيل 
أو  Iاالكتئابية اجلسيمة يف االضطراب ثنائي القطب 

كتئايب , أو االضطراب االIIاالضطراب ثنائي القطب 
 ).اجلسيم, املعاود

A −  وجود عالقة زمنية منتظمة بني بدء النوبات االكتئابية
أو االضطراب  IIأو  Iاجلسيمة يف االضطراب ثنائي القطب 

من ) خمصوص(االكتئايب اجلسيم, املعاود وبني وقت حمدد 
مثل, الظهور املنتظم للنوبة االكتئابية اجلسيمة يف (السنة 

 ).اخلريف أو الشتاء
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ج احلاالت التي يكون فيها تأثري جيل : مالحظة ال تُدرِ
مثل البطالة (للشدات النفسية االجتامعية املرتبطة بالفصل 

 ).بشكل منتظم يف كل شتاء

B −  أو تبدل من االكتئاب إىل (حتدث أيضاً هدءات تامة
يف زمن مميز من السنة, مثال, خيتفي ) اهلوس أو حتت اهلوس

 ).االكتئاب يف الربيع

C −  يف السنتني األخريتني, حدثت نوبتا اكتئاب جسيم
فة يف املعيارين   Bو Aأظهرتا العالقات الفصلية الزمنية املعرَّ

ومل حتدث نوبات اكتئابية جسيمة الفصلية خالل الفرتة 
 .ذاهتا

D −  ما وصفت (تفوق النوبات االكتئابية اجلسيمة الفصلية
ئابية اجلسيمة غري يف عددها بشكل كبري النوبات االكت) أعاله

 .الفصلية التي يمكن أن تكون خالل حياة الفرد

د الدوران الرسيع  ■  Rapid-Cycling Speicifierحمدِّ

د إذا كان  :حدِّ

يمكن تطبيقه عىل االضطراب ثنائي (مع دوران رسيع 
 ).IIأو االضطراب ثنائي القطب  Iالقطب 
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حدوث أربع نوبات مزاجية عىل األقل يف غضون االثني 
عرش شهراً السابقة حتقق معايري نوبة اكتئابية جسيمة أو 

 .هوسية أو خمتلطة أو حتت هوسية

النوبات مميزة احلدود إما هبدأة جزئية أو هبدأة تامة : مالحظة
ل إىل نوبة من القطب املعاكس  12ملدة  شهراً عىل األقل أو حتوّ

 ).مثل حتول نوبة اكتئابية جسيمة إىل نوبة هوسية(
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 ات القـلقاضـطراب

Anxiety Disorders 
اح حتدثان يف سياق عدة  هاب السّ ألن هجامت اهللع ورُ
ضعت معايري هجمة اهللع  اضطرابات يف هذا الفصل, فقد وُ

اح بشكل منفصل يف البداية بيد أنه ليس . ومعايري رهاب السّ
هلام رواميز تشخيصية خاصة وال يمكن تشخيصهام بوصفهام 

 .كيانني منفصلني

 Panic Attackاهللع  هجمة ■

ز . ليست هجمة اهللع اضطراباً قابالً للرتميز: مالحظة رمّ
مثال, (التشخيص النوعي الذي حتدث فيه هجمة اهللع 

 ).اضطراب اهللع مع رهاب الساح) 300.21

من اخلوف الشديد أو االنزعاج ) واضحة(هي فرتة متميزة 
من ) أو أكثر(الشديد, حيدث فيها أربعة ) التنغيص(

 :دقائق 10األعراض التالية فجأة وتصل إىل ذروهتا خالل 

 .خفقان أو تزايد رسعة القلب (1)

ق (2)  .تعرّ
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 .ارتعاش أو ارجتاف (3)

 .إحساسات بقرص النفس أو االختناق (4)

ص (5)  .شعور بالغَصَ

 .أمل أو انزعاج صدري (6)

 .غثيان أو ضائقة بطنية (7)

و خفة الرأس أو اإلحساس بالدوام أو عدم الثبات أ (8)
ية شْ  .الغَ

أو تبدد الشخصية ) إحساسات بتبدل الواقع(تبدد الواقع  (9)
 ).أن يكون الشخص منفصالً عن ذاته(

 .خوف من فقدان السيطرة أو اجلنون (10)

 .خوف من املوت (11)

ل أو شواش احلس  (12) ذَ إحساسات بالتنميل أو (مَ
 ).بالوخز

 .نوافض أو تبيُّغات حارة (13)

اح ره ■  Agoraphobiaاب السّ
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ز . رهاب الساح ليس اضطراباً قابالً للرتميز: مالحظة رمّ
مثال, (االضطراب النوعي الذي حيدث فيه رهاب الساح 

رهاب  300.22اضطراب هلع مع رهاب الساح أو  300.21
 .الساح بدون قصة اضطراب هلع

A −  القلق من أن يكون الشخص املصاب يف مواقع أو
رجاً (اهلروب منها صعباً حاالت قد يكون  أو ال تكون ) أو حمُ

املساعدة ممكنة يف حال حدوث هجمة هلع غري متوقعة أو 
بة ظرفياً أو أعراض شبيهة هبجمة اهللع يتضمن اخلوف . مؤهّ

يف رهاب الساح بشكل نموذجي من جمموعات وصفية من 
املواقف التي تشمل كون املصاب خارج البيت لوحده, أن 

شد أو يف صف أو عىل جرس أو يسافر يف جيد نفسه ضمن ح
 .حافلة أو قطار أو سيارة

ضع يف احلسبان تشخيص رهاب نوعي إذا اقترص : مالحظة
 .التجنب عىل موقف واحد أو بضعة مواقف نوعية

B −  د السفر(جيري جتنب املواقف أو جيري ) مثل أن حيدّ
 لها مع ضائقة شديدة أو مع قلق من أن حيدث لد حتمّ

ة هلع أو أعراض شبيهة باهللع, أو يتطلب الشخص هجم
 .وجود مرافق
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C −  ,علَّل القلق أو التجنب الرهايب باضطراب عقيل آخر ال يُ
مثال, التجنب املحصور باملواقف (كالرهاب االجتامعي 

االجتامعية بسبب اخلوف من اإلحراج, أو رهاب نوعي 
, أو )مثال, التجنب اخلاص بموقف واحد مثل املصاعد(

مثل جتنب القذارة عند شخص (وسوايس قهري  اضطراب
) الشدة(, أو اضطراب الكرب )لديه وسواس حول التلوث

مثال, جتنب املثريات املصاحبة لعامل مكرب (التايل للرضح 
مثال, جتنب مغادرة (, أو اضطراب قلق االنفصال )شديد

 ).املنزل أو األقارب

اح 300.01 ■  اضطراب اهللع بدون رهاب السّ

   Panic Disorder Without Agoraphobia 
A − (1) معاً  (2)و: 

 .هجامت هلع معاودة غري متوقعة (1)

) أو أكثر(واحدة عىل األقل من اهلجامت تالها شهر  (2)
 :من التظاهرات التالية) أو أكثر(من واحد 

(a) قلق مستديم من حصول هجامت إضافية. 
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(b)  نات اهلجمة أو عقابيلها  مثال,(قلق حول مضمَّ
 ).»اجلنون«فقدان السيطرة, حصول نوبة قلبية, 

(c) تغريّ بارز يف السلوك يتعلق باهلجامت. 

B − غياب رهاب الساح. 

C −  ال تنجم هجامت اهللع عن تأثريات فيزيولوجية مبارشة
أو حالة طبية ) مثل سوء استخدام عقار, تناول دواء(ملادة 
 ).مثل فرط نشاط الدرق(عامة 

D − هللع باضطراب عقيل آخر مثل الرهاب ال تعلل هجامت ا
مثل, حدوثها حني التعرض إىل مواقف (االجتامعي 

مثل التعرض ملوقف (أو رهاب نوعي ) اجتامعية خميفة
مثال, عند (, أو اضطراب وسوايس قهري )رهايب نوعي

, أو )تعرض شخص لديه وسواس حول التلوث للقذارة
ثري مثال, كاستجابة مل(اضطراب كرب ما بعد الرضح 
, أو اضطراب قلق )مصاحب لعامل مكرب شديد

مثال, كاستجابة حلالة جيد فيها الشخص نفسه (االنفصال 
 ).بعيداً عن املنزل أو األقارب املقربني

 رهاب الساح بدون قصة اضطراب هلع 300.22 ■

   Agoraphobia Without History of Panic Disorder 
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A − ن حدوث وجود رهاب الساح املرتبط باخلوف م
وام أو اإلسهال(أعراض شبيهة باهللع   ).مثال, الدّ

B −  ًمل تتحقق معايري اضطراب اهللع أبدا. 

C −  ال ينجم االضطراب عن تأثريات فيزيولوجية مبارشة
أو عن حالة ) مثل, سوء استخدام عقار, تناول دواء(ملادة 

 .طبية عامة

D −  إذا كان هناك حالة طبية عامة مرافقة, فإن اخلوف
يكون بوضوح زائداً عن اخلوف  Aملوصوف يف املعيار ا

 .املرافق للحالة عادة

 )سابقاً الرهاب البسيط(الرهاب النوعي  300.29 ■

   Specific Phobia (Formerly Simple Phobia) 
A −  خوف ملحوظ ومستديم وهو زائد وغري معقول, تكون

إشارة البدء فيه وجود أو توقع موضوع أو موقف حمدد 
ال, الطريان, املرتفعات, احليوانات, أخذ حقنة, رؤية مث(

 ).الدم

B −  ًاستجابة (حيرض التعرض للمنبه الرهايب دائامً تقريبا
قلقية مبارشة, والتي قد تتخذ شكل هجمة هلع مرتبطة 
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قد يعربَّ عن القلق : مالحظة. باملوقف أو هييئ هلا املوقف
د عند األطفال عن طريق البكاء أو سورة غضب أو  التجمّ

 .أو التعلق والتشبث

C −  يدرك الشخص أن ذلك اخلوف مبالغ فيه أو غري
 .قد يكون هذا املظهر غائباً عند األطفال: مالحظة. معقول

D −  له مع جيري جتنب املوقف أو بخالف ذلك قد جيري حتمّ
 .قلق شديد أو ضائقة

E−  يتدخل التجنب أو التوقع القلقي أو الضائقة من املواقف
ة بشكل بارز يف األنشطة أو العالقات االعتيادية املخيف

أو اجتامعية للشخص, أو ) أو أكاديمية(الطبيعية من مهنية 
 .يكون هناك ضائقة واضحة من حصول الرهاب

F−  سنة, تكون  18عند األشخاص الذين تقل أعامرهم عن
 .أشهر عىل األقل 6املدة 

G − هايب ال يعلل القلق أو هجامت اهللع أو التجنب الر
املرافقة ملوضوع أو موقف نوعيني, باضطراب عقيل آخر, 

مثل اخلوف من القذارة (كاالضطراب الوسوايس القهري 
أو اضطراب ) عند شخص لديه وسواس حول التلوث

مثل جتنب املثريات املصاحبة لعامل (الكرب ما بعد الرضح 
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مثل جتنب (, أو اضطراب قلق االنفصال )مكرب شديد
مثل جتنب املواقف (لرهاب االجتامعي , أو ا)املدرسة

, أو اضطراب )االجتامعية بسبب اخلوف من اإلحراج
الرهاب مع رهاب الساح, أو رهاب الساح بدون قصة 

 .اضطراب هلع

د النمط  :حدّ

إذا كانت إشارة البدء للخوف حيوانات أو : النمط احليواين
 .هذا النمط الفرعي يبدأ يف الطفولة بصورة عامة. حرشات

إذا كانت إشارة البدء للخوف أشياء يف : ط البيئة الطبيعيةنم
وهذا النمط . البيئة الطبيعية كالعواصف أو املرتفعات أو املاء

 .الفرعي يبدأ بصورة عامة يف الطفولة

إذا كانت إشارة البدء للخوف : نمط الدم ـ احلقن ـ األذية
رؤية الدم أو أذية ما أو بتلقي حقنة أو إجراء طبي غازي 

هذا النمط الفرعي مألوف بشكل كبري وغالباً ما . آخر
 .يتصف باستجابة وعائية مبهمية شديدة

إذا كانت إشارة البدء : Situational Typeالنمط الظريف 
للخوف موقفاً نوعياً كالنقل اجلامعي أو األنفاق أو اجلسور 

طة هلذا . أو املصاعد أو الطريان أو السياقة أو األماكن املحوّ
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الفرعي توزع ثنائي الكيفية من حيث سن البدء,  النمط
حيث أن الذروة األوىل يف الطفولة أما األخر ففي منتصف 

ويبدو أن هذا النمط الفرعي يشابه اضطراب . العرشينيات
اهللع مع رهاب الساح من حيث النسب بني اجلنسني ونمط 

 .التجمع العائيل والعمر عند البدء

قد . لبدء للخوف مثريات أخرإذا كانت إشارة ا: نمط آخر
تتضمن هذه املثريات اخلوف من الغصص أو اإلقياء أو 

أي خوف الشخص من (» الفراغ«اإلصابة بمرض أو رهاب 
السقوط إذا ابتعد عن اجلدران أو وسائل أخر من الدعم 

; وخوف األطفال من األصوات املرتفعة أو )املادي
اً معيناً   .الشخصية التي ترتدي زيّ

 )اضطراب القلق االجتامعي(الرهاب االجتامعي  300.23 ■

   Social Phobia (Social Anxiety Disorder) 
A −  خوف واضح ومستديم من موقف أو أكثر من املواقف

االجتامعية أو املواقف التي تتضمن األداء أو اإلنجاز والتي 
يتعرض فيها الشخص ألناس غرباء أو الحتامل تفحص 

خياف الشخص من أنه سيترصف . هاآلخرين ل) مراقبة(
. ستكون مذلة أو حمرجة) أو يبدي أعراضاً قلقية(بطريقة 
جيب أن يكون عند األطفال دالئل عىل مقدرة : مالحظة
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إقامة عالقات اجتامعية بام يتناسب مع العمر مع األشخاص 
املألوفني وجيب أن حيدث القلق يف مواقع جتمع الطفل مع 

 .اته مع البالغنيأقرانه وليس فقط يف عالق

B −  يثري التعرض للموقف االجتامعي القلق بشكل دائم
, والذي قد يتخذ شكل هجمة هلع مرتبطة ظرفياً أو  تقريباً

عربَّ عن القلق لد : مالحظة. مهيأة بظرف حمدد قد يُ
األطفال بالبكاء أو سورات الغضب أو التجمد أو 

لناس االنكامش واالنسحاب من املواقف االجتامعية مع ا
 .الغرباء

C − يدرك الشخص أن خوفه مبالغ فيه وغري معقول .
 .قد يكون هذا املظهر غائباً عند األطفال: مالحظة

D −  جيري جتنب املواقف االجتامعية أو األدائية املخيفة أو
بخالف ذلك قد يتحملها الشخص مع قلق أو ضائقة 

 .شديدين

E− واقف يؤثر التجنب أو توقع القلق أو الضائقة يف امل
االجتامعية أو األدائية املخيفة بشكل بارز يف األنشطة 
االعتيادية الطبيعية من حيث األداء الوظيفي املهني 
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أو االجتامعي أو العالقات االجتامعية, أو ) األكاديمي(
 .يكون هناك ضائقة واضحة من حصول الرهاب

F−  ممن تقل أعامرهم عن أشهر  6سنة,  18تكون املدة لد
 .قلعىل األ

G −  ال ينجم اخلوف أو التجنب عن تأثريات فيزيولوجية
أو عن حالة ) سوء استخدام عقار, تناول دواء(مبارشة ملادة 

مثل اضطراب (طبية عامة وال يعللهام اضطراب عقيل آخر 
هلع مع أو بدون رهاب الساح أو اضطراب قلق االنفصال 
أو اضطراب تشوه شكل اجلسد أو اضطراب ارتقائي شامل 

 ).و اضطراب الشخصية الفصامانيةأ

H −  ,إذا كان هناك حالة طبية عامة أو اضطراب عقيل آخر
ال يكون مرتبطاً به, مثال, ال يكون  Aفإن اخلوف يف املعيار 

اخلوف بسبب التأتأة أو الرجفان يف داء باركنسون أو إظهار 
 .سلوك طعامي شاذ يف القمه العصبي أو النهام العصبي

د إذا كان  :حدِّ

مثال, (إذا شمل اخلوف معظم املواقف االجتامعية : معمم
بدء أو متابعة األحاديث, املشاركة ضمن جمموعات صغرية, 

, التحدث إىل رموز السلطة, حضور Datingاملُواعدة 
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ضع يف احلسبان أيضاً التشخيص : مالحظة). حفالت
 .اإلضايف الضطراب الشخصية املتجنبة

 رياضطراب الوسواس القه 300.3 ■

   Obsessive-Compulsive Disorder 
A − وجود إما وساوس أو أفعال قهرية: 

ف الوساوس بـ   (4)و (3)و (2)و (1)تُعرَّ

أفكار أو اندفاعات أو صور معاودة ومستديمة,  (1)
خيتربها املريض, يف وقت ما أثناء االضطراب باعتبارها 

وغري مناسبة وتسبب قلقاً أو ضائقة ) تطفلية(إقحامية 
 .اضحنيو

ليست األفكار أو االندفاعات أو الصور جمرد  (2)
 .انشغاالت قلقية مفرطة عن مشاكل احلياة الواقعية

حياول املصاب جتاهل أو قمع مثل هذه األفكار أو  (3)
االندفاعات أو الصور أو تعطيلها بأفكار أو أفعال 

أخر. 
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يدرك املصاب أن األفكار أو االندفاعات أو الصور  (4)
ليست مفروضةً عليه من اخلارج (اسية نتاج عقله الوسو

 ).كام يف غرز األفكار

ف األفعال القهرية بـ  :(2)و (1)تُعرَّ

مثل, غسل اليدين, الرتتيب, (سلوكيات متكررة  (1)
ق عاء, العد, تكرار (أو أفعال عقلية ) التحقُّ مثل, الدُ

ساق ألدائها ) الكلامت بصمت والتي يشعر املريض أن مُ
لوسواس, أو وفقاً لقواعد ينبغي تطبيقها  استجابةً 
 .برصامة

هتدف السلوكيات أو األفعال العقلية إىل منع أو تقليل  (2)
الضائقة أو منع حادث أو موقف فظيع; بيد أن هذه 
السلوكيات أو األفعال العقلية إما أهنا ليست مرتبطة 
مة لتعطيله أو منعه أو أهنا  بطريقة واقعية بام هي مُصمَّ

فرط  .ةمُ

B −  أدرك املصاب يف حمطة ما من سري االضطراب, بأن
 .الوساوس أو األفعال القهرية مفرطة أو غري معقولة

 .ال ينطبق هذا األمر عىل األطفال: مالحظة
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C −  تسبب الوساوس والفعال القهرية ضائقة واضحة وهي
, أو تتدخل )تستغرق أكثر من ساعة يومياً (مضيِّعة للوقت 

اء الوظيفي الروتيني الطبيعي أو املهني بشكل بارز يف األد
أو األنشطة أو العالقات االجتامعية ) أو األكاديمي(

 .االعتيادية

D −  إذا وجد اضطراب آخر من املحورI فإن حمتو ,
مثل, (الوساوس أو األفعال القهرية ال يكون حمصوراً به 

االنشغال بالطعام بوجود أحد اضطرابات األكل; نتف 
وس نتف الشعر; القلق حول املظهر بوجود الشعر بوجود ه

اضطراب تشوه شكل اجلسد; االنشغال بالعقاقري بوجود 
اضطراب استخدام املواد; االنشغال باإلصابة بمرض خطري 
بوجود املُراق; االنشغال برغبات أو هوامات جنسية بوجود 

ذنبة بوجود اضطراب Paraphiliaخطل جنيس  ; اجرتارات مُ
 .االكتئاب اجلسيم

E−  ال ينجم االضطراب عن تأثريات فيزيولوجية مبارشة
أو عن حالة ) مثال, سوء استخدام عقار, تناول دواء(ملادة 

 .طبية عامة

د إذا كان  :حدّ
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إذا مل يدرك املصاب, ملعظم الوقت أثناء : مع بصرية ضعيفة
النوبة احلالية, أن الوساوس واألفعال القهرية مفرطة أو غري 

 .معقولة

 اضطراب الكرب ما بعد الرضح 309.81 ■

   Posttraumatic Stress Disorder 
A − ض الشخص حلادث رضحي مع وجود كلٍّ مما ييل  :تعرُّ

َ أو شهد أو واجه حادث أو  (1) ربِ أن يكون الشخص خَ
 حوادث تضمنت موتاً فعلياً أو هتديداً باملوت أو أذ

 .خطري; أو هتديد السالمة اجلسدية للذات أو اآلخرين

أن تكون استجابة الشخص قد تضمنت اخلوف  (2)
قد يعربَّ عن ذلك : مالحظة. الشديد أو العجز أو الرتويع

 .عند األطفال بسلوك مشوش أو سلوك متهيج

B −  استعادة خربة احلادث الرضحي بشكل مستديم بطريقة
 :من الطرق التالية) أو أكثر(

كربة إقحامية معاودة للحادث, بام يف  (1) ذلك تذكرات مُ
قد حيدث : مالحظة. الصور أو األفكار أو اإلدراكات
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عربَّ من خالله عن  عند األطفال الصغار لعب تكراري يُ
 .مواضيع أو نواحي الرضح

عند : مالحظة. أحالم مكربة معاودة عن احلادث (2)
األطفال, قد يكون هناك أحالم خميفة بدون التعرف عىل 

 .حمتواها

أن احلادث الرضحي يعاود  الترصف أو الشعور كام لو (3)
ويشمل ذلك شعوراً بإعادة إحياء اخلربة (احلدوث 

واإلخاالت واألهالسات ونوب تفارقية استعادية, بام يف 
). ذلك تلك التي حتدث عند االستيقاظ أو عند االنسامم

قد حيدث عند األطفال الصغار إعادة متثيل : مالحظة
 .خاصة بالرضح

التعرض إلشارات داخلية ضائقة نفسية شديدة عند  (4)
أو خارجية والتي ترمز أو تشابه أحد أوجه احلادث 

 .الرضحي

عودة الفعالية النفسية عند التعرض إلشارات داخلية  (5)
 .أو خارجية ترمز أو تشابه أحد أوجه احلادث الرضحي
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C −  جتنب مستديم للمثريات املصاحبة للرضح وختدير
Numbing  كام ) جودة قبل الرضحغري املو(االستجابة العامة

 :من التظاهرات التالية) أو أكثر(يستدل عىل ذلك من ثالثة 

جهود لتجنب األفكار أو اإلحساسات أو األحاديث  (1)
 .التي صاحبت الرضح

جهود لتجنب األنشطة أو األماكن أو األشخاص  (2)
 .الذين يثريون تذكرات الرضح

 .العجز عن تذكر جانب هام من الرضح (3)

خفاض االهتامم أو املشاركة الواضحني يف أنشطة ان (4)
 .مهمة

 .الشعور باالنفصال أو الغربة عن اآلخرين (5)

مثل العجز عن امتالك (تضيق املجال الوجداين  (6)
بِّة  ).مشاعر حمُ

مثال, ال يتوقع أن حيصل (إحساس بتقارصُ املستقبل  (7)
عىل مهنة أو أن يتزوج أو أن يكون لديه أطفال أو أن 

 ).كون لديه مد حياة طبيعيي
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D −  أعراض مستديمة من ازدياد اإلثارة واليقظةArousal ) مل
أو (, كام يستدل عليها من اثنني )تكن موجودة قبل الرضح

 :مما ييل) أكثر

 .صعوبة الولوج يف النوم أو املحافظة عليه (1)

 .استثارة أو انفجارات غضب (2)

 .صعوبة تركيز (3)

 .Hypervigilanceفرط التيقظ  (4)

 .استجابة إجفال مبالغ فيها (5)

E−  األعراض يف املعايري (مدة االضطرابB وC وD ( أكثر
 .من شهر

F−  يسبب االضطراب ضائقة مهمة رسيرياً أو اختالالً يف
األداء االجتامعي أو املهني أو جماالت هامة أخر من األداء 

 .الوظيفي

 :حدد إذا كان

 .أشهر 3راض أقل من إذا كانت مدة األع: حاداً 

 .أشهر 3إذا كانت مدة األعراض أكثر من : مزمناً 
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 :حدد إذا كان

أشهر عىل األقل  6إذا بدأت األعراض بعد : مع بدء متأخر
 .من بعد التعرض للعامل املكرب

 Acute Stress Disorderاضطراب الكرب احلاد  308.3 ■

A − ض الشخص حلادث رضحي يتواجد فيه كل مما ييل  :تعرّ

أن يكون الشخص قد خرب أو شهد أو واجه حادثاً أو  (1)
 حوادث تضمنت موتاً فعلياً أو هتديداً باملوت أو أذ

 .خطرياً أو هتديد السالمة اجلسدية للذات أو لآلخرين

أن تكون استجابة الشخص قد تضمنت اخلوف  (2)
 .الشديد أو العجز أو الرتويع

B − الشخص إما أثناء مروره باخل ربة أو بعد حدث لد
من األعراض ) أو أكثر(خربة احلادث املكرب, ثالثة 

 :التفارقية التالية

اإلحساس الذايت بخدر أو انفصال أو غياب  (1)
 .االستجابة االنفعالية

مثل, أن يكون يف ذهول (انخفاض يف وعي املحيط  (2)
هْ ( دَ  ).Daze) يف شَ
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 .تبدد الواقع (3)

 .تبدد الذات (4)

أي العجز عن تذكر وجه هام من أوجه (ة نساوة تفارقي (5)
 ).الرضح

C −  استعادة خربة احلادث الرضحي بشكل مستديم بطريقة
صور معاودة, أفكار, أحالم, : أو أكثر من الطرق التالية

إخاالت, نوبات استعادية أو إحساس بإعادة إحياء اخلربة 
ض لتذكرات احلادث الرضحي  ما (أو ضائقة عند التعرّ

ر به  ).يذكّ

D −  جتنب واضح للمثريات التي تستدعي تذكرات الرضح
مثل, األفكار, املشاعر, األحاديث, األنشطة, األماكن, (

 ).الناس

E−  مثل صعوبة (أعراض واضحة من القلق أو تزايد اليقظة
النوم, االستثارة, ضعف الرتكيز, فرط التيقظ, استجابة 

 ).إجفال مبالغ فيها, زلز حركي

F − ئقة مهمة رسيرياً أو اختالالً يف يسبب االضطراب ضا
األداء االجتامعي أو املهني أو جماالت هامة أخر من األداء 
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لُّ  بقدرة الفرد عىل ) يرضّ (الوظيفي أو أن االضطراب خيُ
متابعة مهمة ما رضورية, مثل احلصول عىل مساعدة رضورية 

بإخبار أفراد ) Mobilizingتنقيلها (أو تعبئة املوارد الشخصية 
 .رسة عن اخلربة الرضحيةاأل

G − أسابيع كحد  4يستمر االضطراب يومني عىل األقل و
أسابيع من احلادث  4أقىص وهو حيدث يف غضون 

 .الرضحي

H −  ال ينجم االضطراب عن تأثريات فيزيولوجية مبارشة
أو عن حالة ) مثل, سوء استخدام عقار, تناول دواء(ملادة 

وجيز وهو ليس جمرد طبية عامة, وال يعلله اضطراب ذهاين 
 .موجود سابقاً  IIأو  Iتفاقم الضطراب عىل املحور 

 

يشمل اضطراب القلق (اضطراب القلق املعمم  300.02 ■
 )الزائد يف الطفولة

Generalized Anxiety Disorder (Includes Overanxious 
Disorder of Childhood) 

A −  قلق زائد وانشغال قلقيWorry )حيدث ) توقع توجيس
أشهر عىل األقل, حول عدد من  6أغلب الوقت ملدة 
 ).مثل اإلنجاز يف العمل أو املدرسة(احلوادث أو األنشطة 
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B − جيد الشخص صعوبة يف السيطرة عىل االنشغال القلقي. 

C −  من ) أو أكثر(يصاحب القلق واالنشغال القلقي ثالثة
مع تواجد بعض األعراض عىل (األعراض الست التالية 

: مالحظة). غلب الوقت ملدة الستة أشهر األخريةاألقل أل
 .يكفي بند واحد عند األطفال

 .on edgeمتلمل أو إحساس بالتوتر أو ضيق اخلُلُق  (1)

 .سهولة التعب (2)

 .صعوبة الرتكيز أو فراغ العقل (3)

 .استثارة (4)

 .توتر عضيل (5)

صعوبة الولوج يف النوم أو البقاء فيه (اضطراب النوم  (6)
 ).النوم املتململ والالمشبِع أو

D −  بؤرة القلق واالنشغال القلقي ليست حمصورة يف مظاهر أحد
, مثال, ال يكون القلق أو االنشغال القلقي Iاضطرابات املحور 

, أو احلرج )كام يف اضطراب اهللع(حول حصول هجمة هلع 
كام يف (, أو التلوث )كام يف الرهاب االجتامعي(أمام املأل 
أو االبتعاد عن املنزل أو األقارب ) الوسواس القهرياضطراب 
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كام (أو كسب الوزن ) كام يف اضطراب قلق االنفصال(املقربني 
كام يف (, أو وجود شكاو جسدية عديدة )يف القمه العصبي
, وال )كام يف املراق(أو وجود مرض خطري ) اضطراب اجلسدنة

راب الكرب حيدث القلق أو االنشغال القلقي حرصاً أثناء اضط
 .ما بعد الرضح

E−  يسبب القلق أو االنشغال القلقي أو األعراض اجلسدية
ضائقة مهمة رسيرياً أو اختالالً يف األداء االجتامعي أو 

 .املهني أو جماالت أخر هامة من األداء الوظيفي

F−  ال ينجم االضطراب عن تأثريات فيزيولوجية مبارشة
أو عن حالة ) اول دواءمثل سوء استخدام عقار, تن(ملادة 

وال حيدث حرصاً أثناء ) مثل, فرط نشاط الدرق(طبية عامة 
اضطراب مزاج أو اضطراب ذهاين أو اضطراب نامئي 

 .شامل

أرشِ إىل احلالة ... [اضطراب القلق الناجم عن 293.84 ■
 ]الطبية العامة

Anxiety Disorder Due to... [Indicate the General 
 Medical Condition] 

A −  قلق بارز أو هجامت هلع أو وساوس أو أفعال قهرية
 .تسيطر عىل الصورة الرسيرية
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B −  ثمة دالئل من القصة, أو من الفحص اجلسدي أو من
املوجودات املخربية عىل أن االضطراب هو عاقبة 

 .فيزيولوجية مبارشة حلالة طبية عامة

C −  مثل, (ال يعلل هذا االضطراب اضطراب عقيل آخر
راب التأقلم مع قلق يكون فيه العامل املكرب حالة اضط

 ).طبية عامة خطرية

D − ال حيدث االضطراب حرصاً أثناء سري حالة اهلذيان. 

E−  يسبب االضطراب ضائقة مهمة رسيرياً أو اختالالً يف
األداء االجتامعي أو املهني أو جماالت أخر هامة من األداء 

 .الوظيفي

 :حدد إذا كان

إذا كان القلق الزائد أو االنشغال القلقي : مع قلق معمم
حول عدة أحداث أو فعاليات يسيطران عىل التظاهرات 

 .الرسيرية

إذا كانت هجامت اهللع تسيطر عىل : مع هجامت هلع
 .التظاهرات الرسيرية
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إذا كانت الوساوس أو : مع أعراض وسواسية قهرية
 .األفعال القهرية تسيطر عىل التظاهرات الرسيرية

ن اسم احلالة الطبية العامة عىل املحور : حظة ترميزيةمال ضمِّ
I ,اضطراب القلق الناجم عن ورم القواتم, مع  293.84, مثال

ز احلالة الطبية العامة عىل املحور   IIIقلق معمم; أيضاً رمّ
 ).اخلاص بالرواميز Gانظر امللحق (

 اضطراب القلق املحدث بامدة ■

   Substance-Induced Anxiety Disorder 
A −  قلق بارز أو هجامت هلع أو وساوس أو أفعال قهرية

 .تسيطر عىل الصورة الرسيرية

B −  ثمة دالئل من القصة أو من الفحص اجلسدي أو من
 :(2)أو  (1)املوجودات املخربية عىل وجود إما 

قد تطورت خالل أو  Aأن تكون األعراض يف املعيار  (1)
 .بامدة أو االمتناع عنها يف غضون شهر واحد من االنسامم

أن يكون استخدام الدواء عىل عالقة سببية  (2)
 .باالضطراب
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C − ال يعلل االضطراب باضطراب قلقي غري حمدث بامدة .
ل تفسريها باضطراب قلقي  والدالئل عىل أن األعراض يُفضَّ

األعراض تسبق بدء : غري حمدث بامدة يمكن أن تتضمن اآليت
, وهي تستمر لفرتة مهمة من )واءأو الد(استخدام املادة 

بعد توقف االمتناع احلاد أو ) مثال, حوايل الشهر(الوقت 
االنسامم الشديد أو أن هذه األعراض تتجاوز بصورة كبرية ما 
يمكن توقعه إذا أخذنا باالعتبار مقدار املادة املستخدمة ومدة 
االستخدام; أو أن هناك دليالً آخر يقرتح وجود اضطراب 

مثل, قصة نوبات معاودة غري (تقل غري حمدث بامدة قلقي مس
 ).مرتبطة باملواد

D − ال حيدث االضطراب حرصاً أثناء سري حالة اهلذيان. 

E−  يسبب االضطراب ضائقة مهمة رسيرياً أو اختالالً يف
األداء االجتامعي أو املهني أو جماالت هامة أخر من األداء 

 .الوظيفي

خيص عوضاً عن تشخيص ينبغي وضع هذا التش: مالحظة
االنسامم بامدة أو االمتناع عن مادة فقط حني تكون أعراض 
القلق زائدة عام يصاحب عادة االنسامم أو متالزمة االعتامد 
وعندما تكون أعراض القلق شديدة بام يكفي لتستوجب 

 .عناية أو انتباهاً رسيرياً مستقالً 
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ز ـ اضطراب قلق حمدث ـ   ]املادة النوعية[رمّ

أو مادة شبيهة (األمفيتامني  292.89الكحول;  291.89(
 292.89احلشيش;  292.89الكافئني;  292.89; )باألمفيتامني
 292.89النشوقات;  292.89املهلوسات;  292.89الكوكائني; 

 292.89; )أو مادة شبيهة بالفينسيكليدين(الفينسيكليدين 
أخر  مادة 292.89املهدئات أو املنومات أو مضادات القلق; 

 ]).أو غري معروفة[

 .انظر إجراءات التسجيل: مالحظة ترميزية

 :حدد إذا كان

إذا كان القلق الزائد أو االنشغال القلقي : مع قلق معمم
حول عدد من احلوادث أو الفعاليات يسيطران عىل 

 .التظاهرات الرسيرية

إذا كانت هجامت اهللع تسيطر عىل : مع هجامت هلع
 .التظاهرات الرسيرية

إذا كانت الوساوس أو : مع أعراض وسواسية ـ قهرية
 .األعامل القهرية تسيطر عىل التظاهرات الرسيرية
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إذا كانت األعراض الرهابية تسيطر عىل : مع أعراض رهابية
 .التظاهرات الرسيرية

انظر اجلدول اخلاص بقابلية التطبيق عىل (حدد إذا كان 
 ):مادة

قت معايري االنسامم باملادة إذا حتق: مع بداية أثناء االنسامم
 .وتطورت األعراض أثناء متالزمة االنسامم

إذا حتققت معايري االمتناع عن املادة : مع بداية أثناء االمتناع
وتطورت األعراض أثناء متالزمة االمتناع أو بعدها بفرتة 

 .قصرية

 اضطراب القلق غري املحدد يف مكان آخر 300.00 ■

   Anxiety Disorder Not Otherwise Specified 
تتضمن هذه الفئة االضطرابات التي يكون فيها القلق أو 
التجنب الرهايب بارزين والتي ال حتقق معايري أي من 
اضطرابات القلق النوعية, أو اضطراب التأقلم مع قلق, أو 

تشمل . اضطراب التأقلم مع قلق خمتلط بمزاج اكتئايب
 :األمثلة
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أعراض قلق :  املختلطاضطراب القلق ـ االكتئايب −1
, لكن هذه األعراض ال تتحقق سواء  واكتئاب بارزة رسيرياً

انظر (الضطراب مزاج نوعي أو الضطراب قلق نوعي 
لالطالع عىل املعايري البحثية  DSM-IV-TRيف الـ Bامللحق 
 ).املقرتحة

أعراض رهاب اجتامعي ذات شأن رسيرياً مرتبطة باألثر  −2
ة طبية عامة أو اضطراب عقيل االجتامعي من حصول حال

, Stutteringمثال, داء باركنسون, احلاالت اجللدية, التأتأة (
 ).القمه العصبي, اضطراب تشوه شكل اجلسد

احلاالت التي يكون االضطراب فيها شديداً بام يكفي  −3
لكي يستوجب تشخيصاً ألحد اضطرابات القلق, لكن 

ن أجل حتقيق الشخص خيفق يف اإلفادة عن أعراض كافية م
معايري كاملة ألي اضطراب قلقي نوعي; فعىل سبيل املثال, 
الشخص الذي يبلّغ عن مجيع مظاهر اضطراب اهللع بدون 
رهاب الساح باستثناء كون هجامت اهللع مجيعاً هي هجامت 

 .ذات أعراض حمددة

حاالت يستنتج فيها الطبيب أن اضطراب القلق موجود,  −4
د إذا كان بدئياً أو نامجاً عن حالة طبية لكنه غري قادر عىل حتدي

 .عامة أو حمدثاً بامدة
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 االضطرابات اجلسدية الشكل
Somatoform Disorders 

 Somatization Disorderاضطراب اجلسدنة  300.81 ■

A −  جسدية عديدة تبدأ قبل سن حتدث  30قصة شكاو
ألكثر من بضع سنوات وتفيض إىل نشدان املعاجلة أو اختالل 

يف األداء االجتامعي أو املهني أو جماالت أخر هامة  مهم
 .من األداء الوظيفي

B −  ينبغي حتقيق كل من املعايري اآلتية, مع حدوث أعراض
 :خمصوصة يف أي وقت من سري االضطراب

قصة أمل مرتبطة عىل األقل بأربعة : أربعة أعراض أملية (1)
هر, مثل, الرأس, البطن, الظ(مواقع أو وظائف خمتلفة 

املفاصل, األطراف, الصدر, املستقيم, أثناء الدورة 
 ).الطمثية, أثناء اجلامع, أثناء التبول

قصة عرضني هضميني عىل األقل : عرضان هضميان (2)
مثال, الغثيان, االنتفاخ, اإلقياء من غري (ما عدا األمل 

 ).احلمل, اإلسهال, عدم حتمل عدة أطعمة خمتلفة

عرض جنيس أو تناسيل قصة : عرض جنيس واحد (3)
مثال, عدم اهتامم باجلنس, خلل (عىل األقل من غري األمل 
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األداء االنتصايب أو خلل القذف, دورات طمثية غري 
 ).منتظمة, نزف طمثي غزير, اإلقياء أثناء احلمل

قصة عرض أو عجز عىل األقل : عرض عصبي كاذب (4)
أعراض (يقرتح حالة عصبية ليست حمصورة باألمل 

ية مثل اختالل التناسق أو التوازن, شلل أو ضعف حتويل
موضعي, صعوبة بلع أو كتلة يف احلنجرة, فقد الصوت, 
احتباس بويل, أهالسات, فقد حس اللمس أو األمل, رؤية 
مزدوجة, عمى, صمم, نوبات اختالجية; أعراض 

 ).تفارقية مثل النساوة أو فقد الوعي من غري اإلغامء

C −  (2)أو  (1)إما: 

بعد استقصاء مناسب, يتعذر تفسري كل عرض من  (1)
بشكل كامل بحالة طبية عامة معروفة أو  Bأعراض املعيار 

مثل سوء استخدام عقار, تناول (بتأثريات مبارشة ملادة 
 ).دواء

عندما يكون هناك حالة طبية عامة ذات صلة, فإن  (2)
الشكايات اجلسدية أو االختالل االجتامعي أو املهني 

دة عام يمكن توقعه من القصة أو الفحص تكون زائ
 .اجلسدي أو املوجودات املخربية
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D −  تلَقة دثة عمداً أو خمُ كام يف (ليست األعراض حمُ
 ).االضطراب املُفتعل أو التامرض

 االضطراب اجلسدي الشكل غري املميز 300.82 ■

   Undifferentiated Somatoform Disorder 
A − مثل, التعب, فقد ( شكاية جسدية واحدة أو أكثر

 ).الشهية, شكاو هضمية أو بولية

B −  (2)أو  (1)إما: 

بعد استقصاء مناسب, ال يمكن تعليل األعراض  (1)
بشكل كامل بحالة طبية عامة أو تأثريات فيزيولوجية 

 ).مثل سوء استخدام عقار, تناول دواء(مبارشة ملادة 

و عند وجود حالة طبية عامة ذات صلة تكون الشكا (2)
اجلسدية أو االختالل االجتامعي أو املهني زائدة عام 
يمكن توقعه من القصة أو الفحص اجلسدي أو 

 .املوجودات املخربية

C −  تسبب األعراض ضائقة مهمة رسيرياً أو اختالالً يف
األداء االجتامعي أو املهني أو جماالت هامة أخر من األداء 

 .الوظيفي
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D −  ألقلأشهر عىل ا 6مدة االضطراب. 

E−  ال يعلِّلُ االضطرابَ بصورة أفضل اضطرابٌ عقيلٌّ آخر
مثل, اضطراب جسدي الشكل آخر, خلل الوظيفة (

اجلنسية, اضطراب مزاج, اضطراب قلق, اضطراب نوم, 
 ).اضطراب ذهاين

F−  ًدثاً عمداً أو خمتلقا كام يف االضطراب (ليس العرض حمُ
 ).املُفتعل أو التامرض

 Conversion Disorderلتحويل اضطراب ا 300.11 ■

A −  عرض أو عجز أو أكثر تؤثر عىل الوظيفة احلركية أو
احلسية اإلرادية والتي تقرتح حالة عصبية أو حالة طبية عامة 

أخر. 

B −  هو مصاحبة العرض أو ) احلكم الرسيري(يكون القرار
العجز للعوامل النفسية ألن بدء أو مفاقمة العرض أو العجز 

بقت برص  .اعات أو عوامل مكربة أخرقد سُ

C −  تلقَني كام يف (العرض أو العجز ليسا حمدثَني عمداً أو خمُ
 ).االضطراب املفتعل أو التامرض
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D −  ر تفسري العجز أو العرض بشكل كامل, بعد يتعذّ
االستقصاء املناسب, من خالل حالة طبية عامة أو من 

مها خالل تأثريات فيزيولوجية مبارشة ملادة أو باعتبار
غة ثقافياً   .سلوكاً أو جتربة مسوّ

E−  ًيسبب العرض أو العجز ضائقة مهمة رسيرياً أو اختالال
يف األداء االجتامعي أو املهني أو جماالت أخر هامة من 

 .األداء الوظيفي, أو يستحقان تقييامً رسيرياً 

F−  العرض أو العجز ليسا مقيدين باألمل أو بخلل األداء
حرصاً أثناء سري اضطراب اجلسدنة وال  اجلنيس وال حيدثان

 .يعللهام اضطراب عقيل آخر

د نمط العرض أو العجز  :حدّ

مثل اختالل التناسق أو التوازن, (مع عرض أو عجز حركي 
كتلة يف «شلل أو ضعف موضعي, صعوبة البلع أو 

 )., فقد الصوت, احتباس بويل»احلنجرة

مل, مثل فقد حس اللمس أو األ(مع عرض أو عجز حيس 
 ).ازدواج الرؤية, العمى, الصمم, األهالسات
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وتشمل نوبات أو اختالجات مع : مع نوبات أو اختالجات
 .مكونات حسية أو حركية إرادية

إذا كانت أعراض أكثر من فئة : مع تظاهرات خمتلطة
 .واضحةً 

 Pain Disorderاضطراب األمل  ■

A − تظاهر يكون األمل يف موضع ترشحيي أو أكثر غالباً عىل ال
 .الرسيري وهو بشدة كافية لكي يستحق انتباهاً رسيرياً 

B −  يسبب األمل ضائقة مهمة رسيرياً أو اختالالً يف األداء
االجتامعي أو الوظيفي أو جماالت هامة أخر من األداء 

 .الوظيفي

C −  ًيكون احلكم الرسيري هو أن للعوامل النفسية دوراً هاما
 .فاقمته أو اإلبقاء عليهيف ابتداء األمل أو شدته أو م

D −  كام يف (العرض أو العجز ليسا حمدثني عمداً أو خمتلقني
 ).االضطراب املفتعل أو التامرض

E−  ال يعلِّل األملَ بصورة أفضل اضطرابُ مزاج أو قلق أو
 .اضطراب ذهاين وال حيقق معايري عرس اجلامع

ز كام ييل  :رمّ
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حيث : يةاضطراب األمل املصاحب لعوامل نفس 307.80
يُفرتض أن للعوامل النفسية دوراً رئيساً يف ابتداء األمل أو 

إذا كان هناك حالة طبية . شدته أو مفاقمته أو اإلبقاء عليه
عامة فإنه ال يكون هلا دور رئيس يف ابتداء األمل أو شدته أو 

ال يشخص هذا النمط من . مفاقمته أو اإلبقاء عليه
 .عايري اضطراب اجلسدنةاضطراب األمل إذا حتققت أيضاً م

 :حدد إذا كان

 .املدة أقل من ستة أشهر: حاداً 

 .املدة هي ستة أشهر أو أكثر: مزمناً 

اضطراب األمل املصاحب لعوامل نفسية وحلالة طبية  307.89
حيث يفرتض أن لكل من العوامل النفسية واحلالة : عامة

مفاقمته  الطبية العامة دوراً رئيساً يف ابتداء األمل أو شدته أو
احلالة الطبية العامة املرافقة أو املوقع . أو اإلبقاء عليه

 .IIIمرمزة عىل املحور ) انظر أدناه(الترشحيي لألمل 

 :حدد إذا كان

 .املدة أقل من ستة أشهر: حاداً 

 .املدة هي ستة أشهر أو أكثر: مزمناً 



  النفسية لالضطرابات املعدل الرابع واإلحصائي التشخييص الدليل إىل الرسيع املرجع

 

40                http://www.nafsani.blogspot.com/ 

 

ال يعترب التايل اضطراباً عقلياً وهو مشمول هنا من : مالحظة
 .سهيل التشخيص التفريقيأجل ت

هنا يكون حلالة : اضطراب األمل املصاحب حلالة طبية عامة
طبية عامة دور أسايس يف ابتداء األمل أو شدته أو مفاقمته أو 

إذا كان هناك عوامل نفسية, يُفرتض أن ليس . (اإلبقاء عليه
هلا دور رئيس يف ابتداء األمل أو شدته أو مفاقمته أو اإلبقاء 

ري اختيار الرتميز التشخييص لألمل بناء عىل احلالة جي). عليه
انظر امللحق (الطبية العامة املرافقة إذا تم تأكيد هذه احلالة 

G ( أو بناء عىل املوقع الترشحيي لألمل إذا مل تكن احلالة الطبية
مثال, . العامة املستبطنة قد حتددت بصورة واضحة بعد

, صداع (625.9)ويض , ح(724.3), وركي (724.2)أسفل الظهر 
, (719.40), مفصيل (786.50), صدري (784.0), وجهي (784.0)

, كلوي (611.71), ثديي (789.0), بطني (733.90)عظمي 
, (784.1), حنجري (378.91), عيني (388.70), أذين (788.0)

 .(788.0), بويل (525.9)سني 

 Hypochondriasisاملراق  300.7 ■

A − صول مرض خطري أو االنشغال بمخاوف من ح
, وهذا  االنشغال بفكرة أن لد الشخص مرضاً خطرياً
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االنشغال مبني عىل سوء تفسري الشخص لألعراض 
 .اجلسدية

B −  يستمر االنشغال رغم التقييم الطبي املناسب ورغم
 .التطمني

C −  ليس لالعتقاد يف املعيارA  كام يف (شدة تومهية
و ليس حمصوراً وه) االضطراب التومهي من النمط اجلسدي

كام يف اضطراب تشوه شكل (بقلق حمدد حول املظهر 
 ).اجلسد

D −  يسبب االنشغال ضائقة مهمة رسيرياً أو اختالالً يف
األداء االجتامعي أو املهني أو جماالت أخر من األداء 

 .الوظيفي

E−  أشهر 6مدة االضطراب هي عىل األقل. 

F− ل اضطراب ال يُفرسَّ االنشغال بصورة أفضل من خال
قلق معمم أو اضطراب وسواس قهري أو اضطراب أمل أو 
نوبة اكتئابية جسيمة أو قلق االنفصال أو اضطراب جسدي 

 .الشكل آخر

 :حدد إذا كان
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إذا مل يدرك الشخص, ملعظم الوقت : مع بصرية ضعيفة
أثناء النوبة احلالية, أن القلق من حدوث مرض خطري, 

 .مبالغ فيه أو غري معقول

 اضطراب تشوه شكل اجلسد 300.7 ■

   Body Dysmorphic Disorder 
A − وإذا كان ثمة شذوذ . االنشغال بعيب متخيل يف املظهر

 .جسدي بسيط, فإن قلق الشخص يكون مفرطاً بوضوح

B −  يسبب االنشغال ضائقة مهمة رسيرياً أو اختالالً يف
األداء االجتامعي أو املهني أو جماالت أخر من األداء 

 .يفيالوظ

C −  ال يُفرسَّ االنشغال بصورة أفضل من خالل اضطراب
مثال, عدم الرضا عن شكل وحجم اجلسد يف (عقيل آخر 

 ).القمه العصبي

 اضطراب جسدي الشكل غري حمدد يف مكان آخر 300.82 ■

   Somatoform Disorder Not Otherwise Specified 
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اض تتضمن هذه الفئة االضطرابات التي تنطوي عىل أعر
جسدية الشكل والتي ال حتقق معايري أي اضطراب جسدي 

 :تشمل األمثلة. الشكل نوعي

اعتقاد خاطئ بوجود محل : Pseudcyesisاحلمل الكاذب  − 1
يصاحبه عالمات موضوعية للحمل والتي قد تتضمن 

, نقص غزارة )رغم أن الرسة ال تنقلب(كرب حجم البطن 
بحركة اجلنني, الطمث, انعدام الطمث, اإلحساس الذايت 

الغثيان, انتفاخ الثديني واإلفرازات الثديية, آالم املخاض 
قد تكون هناك تغريات يف الغدد . يف املوعد املتوقع للوضع

الصم, ولكن يتعذر تفسري املتالزمة من خالل حالة طبية 
مثل ورم مفرز (عامة تسبب تغريات غدية صمية 

 ).للهرمون

ة غري ذهانية ملدة تقل يشمل االضطراب أعراضاً مراقي −2
 .أشهر 6عن 

ة  −3 كالتعب (يشمل االضطراب شكاو جسدية غري مفرسَّ
أشهر, هذه الشكاو  6ملدة تقل عن ) أو الضعف اجلسدي

 .ليست نامجة عن اضطراب عقيل آخر

لة  االضطرابات املُفتعَ
Factitious Disorders 
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 Factitious Disorderاالضطراب املُفتعَل  ■

A − قصود أو اختالق عالمات أو أعراض جسدية إحداث م
 .أو نفسية

B − الدافع من وراء السلوك هو تبني الدور املريض. 

C −  مثل الكسب االقتصادي أو (احلوافز اخلارجية للسلوك
جتنب املسؤولية القانونية, أو حتسني العافية اجلسدية, أو 

 .تكون غائبة) التامرض

ز اعتامداً عىل النمط  :رمّ

إذا كانت : سيطرة العالمات واألعراض النفسيةمع  300.16
العالمات واألعراض النفسية مسيطرة عىل التظاهرات 

 .الرسيرية

إذا كانت : مع سيطرة العالمات واألعراض اجلسدية 300.19
العالمات واألعراض اجلسدية مسيطرة عىل التظاهرات 

 .الرسيرية

: يةمع تشارك العالمات واألعراض النفسية واجلسد 300.19
إذا كانت العالمات واألعراض النفسية واجلسدية موجودة 

 .ولكن مع عدم سيطرة أي منهام عىل التظاهرات الرسيرية
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 االضطراب املفتعل غري املحدد يف مكان آخر 300.19 ■

   Factitious Disorder Not Otherwise Specified 
تتضمن هذه الفئة االضطرابات التي تنطوي عىل أعراض 

واملثال عىل ذلك . ال حتقق معايري االضطراب املفتعل مفتعلة
وهو اإلحداث ): بالوكالة(االضطراب املفتعل بالعِوض 

املقصود أو اختالق العالمات أو األعراض اجلسدية أو 
النفسية لد شخص آخر يكون حتت رعايته بغرض التبني 

من  DSM-IV-TRيف  Bانظر امللحق (غري املبارش للدور املريض 
 ).املعايري البحثية املقرتحةأجل 

 االضطرابات التفارقيّة
Dissociative Disorders 

 )النساوة نفسية املنشأ سابقاً (النساوة التفارقية  300.12 ■
Dissociative Amnesia (Formerly Psychogenic Amnesia) 

A −  االضطراب املسيطر هو نوبة أو أكثر من نوبات العجز
ة هامة, وهي عادة من طبيعة عن استدعاء معلومات شخصي

رضحية أو مكربة, كام أهنا شاملة بحيث أهنا ال تفرسَّ 
 .بالنسيان العادي
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B −  ال حيدث االضطراب حرصاً أثناء سري اضطراب اهلوية
التفارقية أو الرشاد التفارقي أو اضطراب الكرب ما بعد 
الرضح أو اضطراب الكرب احلاد أو اضطراب اجلسدنة, 

مثل (عن تأثريات فيزيولوجية مبارشة ملادة  وهو ليس نامجاً 
أو عن حالة عصبية أو عن ) سوء استخدام عقار, تناول دواء

 مثل اضطراب النساوة الناجم عن (حالة طبية عامة أخر
 ).رضح الرأس

C −  تسبب األعراض ضائقة مهمة رسيرياً أو اختالالً يف
األداء  األداء االجتامعي أو املهني أو جماالت أخر هامة من

 .الوظيفي

 )الرشاد النفيس املنشأ سابقاً (الرشاد التفارقي  300.13 ■

   Dissociative Fugue (Formerly Psychogenic Fugue) 
A −  االضطراب املسيطر هو سفر أو ارحتال مفاجئ, غري

متوقع, بعيداً عن املنزل أو مكان العمل املعتاد, مع العجز 
 .مايض الشخص) استدعاء(عن تذكر 

B −  بشأن اهلوية الشخصية أو اختاذ ) التشوش(التخليط أو
 ).جزئية أو كلية(هوية جديدة 
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C −  ال حيدث االضطراب حرصاً أثناء سري اضطراب اهلوية
التفارقية وليس نامجاً عن تأثريات فيزيولوجية مبارشة ملادة 

, أو عن حالة طبية )مثل سوء استخدام عقار, تناول دواء(
 ).لفص الصدغيمثل, رصع ا(عامة 

D −  يسبب االضطراب ضائقة مهمة رسيرياً أو اختالالً يف
األداء االجتامعي أو املهني أو جماالت أخر هامة من األداء 

 .الوظيفي

اضطراب تعدد (اضطراب اهلوية التفارقية  300.14 ■
 Dissociative Identity Disorder (Formerly) الشخصية سابقاً 

    Multiple Personality Disorder) 
A −  وجود هويتني أو حالتني شخصيتني متاميزتني أو أكثر
لكل واحدة منهام طراز ثابت نسبياً من إدراك املحيط (

 ).والذات والعالقة به والتفكري فيه

B −  تتوىل اثنتني عىل األقل من هذه اهلويات أو احلاالت
 .الشخصية السيطرة بشكل معاود عىل سلوك الشخص

C − تدعاء املعلومات الشخصية اهلامة ذات العجز عن اس
 .الشمول بحيث يتعذر تفسريه بالنسيان العادي
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D −  ال ينجم االضطراب عن تأثريات فيزيولوجية مبارشة
أثناء  chaoticمثل نوبات الغيش أو السلوك الشوايش (ملادة 

مثل النوبات (أو عن حالة طبية عامة ) االنسامم الكحويل
عند األطفال, ال يمكن ردّ : ةمالحظ). اجلزئية املعقدة

 .األعراض أللعاب اخليال

د الشخصية  300.6 ■  Depersonalization Disorderاضطراب تبدّ

A −  خربات مستديمة أو معاودة من شعور الشخص
باالنفصال عن عملياته العقلية أو جسده كام لو أنه مراقِب 

 ).مثال, شعور الشخص وكأنه يف حلم. (خارجي هلا

B − أثناء خربة تبدد الشخصيةيبقى ا ,  .ختبار الواقع سليامً

C −  ًيسبب تبدد الشخصية ضائقة مهمة رسيرياً أو اختالال
يف األداء االجتامعي أو املهني أو جماالت أخر هامة من 

 .األداء الوظيفي

D −  ال حتدث خربة تبدد الشخصية حرصاً أثناء سري
أو  اضطراب عقيل آخر مثل الفُصام أو اضطراب اهللع,

اضطراب الكرب احلاد أو اضطراب تفارقي آخر, كام أن 
تبدد الشخصية ال ينجم عن تأثريات فيزيولوجية مبارشة 
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أو عن حالة ) مثل سوء استخدام عقار, تناول دواء(ملادة 
 ).مثال, رصع الفص الصدغي(طبية عامة 

 االضطراب التفارقي غري املحدد يف مكان آخر 300.15 ■

   Dissociative Disorder Not Otherwise Specified 
أدرجت هذه الفئة لالضطرابات التي يكون املظهر املسيطر 

ع (فيها عرضاً تفارقياً  يف الوظائف  Disruptionأي, تصدّ
املعتادة املتكاملة للوعي أو الذاكرة أو اهلوية أو إدراك 

. والذي ال حيقق معايري أي اضطراب تفارقي نوعي) املحيط
 :تشمل األمثلة

تظاهرات رسيرية مشاهبة الضطراب اهلوية التفارقية  − 1
تشمل . والتي ختفق يف حتقيق معايري هذا االضطراب

ال يكون فيها حالتان شخصيتان  (a)األمثلة التظاهرات التي 
ال حتدث نساوة للمعلومات  (b)متاميزتان أو أكثر, 

 .الشخصية اهلامة

 .ية عند البالغنيتبدد الواقع الذي ال يرافقه تبدد الشخص −2

حاالت التفارق التي حتدث عند أفراد أخضعوا الستاملة  −3
مثل, غسل الدماغ أو (قرسية مديدة وشديدة ) ترغيب(
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إعادة تشكيل الفكر أو ترشيب املبادئ, وهم يف حالة 
 ).األرسْ 

اضطرابات وحيدة أو نوبية يف : اضطراب الغيبة التفارقية −4
) طبيعية(اكرة, مناسبة حالة الوعي أو اهلوية أو الذ

Indigenous تتضمن الغيبة التفارقية . لثقافات ومناطق معينة
تضيّقاً يف الوعي للمحيط املبارش أو سلوكات نمطية أو 

تتضمن غيبة . حركات ختترب عىل أهنا خارج سيطرة الشخص
التملك أو االستحواذ استبدال اإلحساس االعتيادي باهلوية 

هي تُعز لتأثري روح أو قوة أو الشخصية, هبوية جديدة, و
أو » الإرادية«إله أو شخص آخر وترتافق مع حركات نمطية 

نساوة, وربام تكون االضطراب التفارقي األكثر شيوعاً يف 
, بيباينان )أندونيسيا( Amokواألمثلة عىل ذلك أموك . آسيا

Bebainan )أندونيسيا( التاه ,Latah )بيبلوكتوك )ماليزيا ,
Pibloktoq )نوبة /, أتاك دورنورفيوس )القطب الشاميل
, االستحواذ )أمريكا الالتينية( Ataque de Nervios/ عصبية

Possession )إن االضطراب التفارقي أو اضطراب ). اهلند
الغيبة ليس جزءاً طبيعياً من ممارسة دينية أو ثقافية مقبولة 

من أجل  DSM-IV-TRيف  Bانظر امللحق . (بشكل واسع
 ).البحثية املقرتحة املعايري
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غياب الوعي أو الذهول أو السبات الذي ال يمكن  −5
 .إرجاعه إىل حالة طبية عامة

تقديم أجوبة تقريبية عىل األسئلة : Ganserمتالزمة غانرس  −6
بدون مصاحبة ) »اثنان زائد اثنان يساوي مخسة«مثال, (

 .النساوة التفارقية أو الرشاد التفارقي

 ةاالضطرابات اجلنسي

 واضطرابات اهلوية اجلنسية
Sexual and Gender Identity Disorders 

حيتوي هذا الفصل عىل املعايري املوضوعة خللل الوظائف 
واضطرابات اهلوية  Paraphiliasاجلنسية والشذوذات اجلنسية 

  .اجلنسية
  

 Sexual Dysfunctionsاختالالت الوظيفة اجلنسية 

ية التي تنطبق عىل كافة تم إدراج األنامط الفرعية النوع
يمكن استخدام هذه . أشكال خلل الوظيفة اجلنسية الحقاً 

 .األنامط الفرعية لوصف البدء والسياق والعوامل السببية

 Sexual Desire Disordersاضطرابات الرغبة اجلنسية 
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 اضطراب نقص الرغبة اجلنسية 302.71 ■

   Hypoactive Sexual Desire Disorder 
A −  مستديم أو معاود للخياالت والرغبة ) و غيابأ(نقص

يقرر الطبيب النقص أو الغياب, . اجلنسية للنشاط اجلنيس
آخذاً بعني االعتبار العوامل التي تؤثر عىل األداء اجلنيس, 

 .كالعمر وسياق حياة الشخص

B −  يسبب االضطراب ضائقة مهمة أو صعوبة يف العالقة
 .بني الشخصية

C − يفة اجلنسية بصورة أفضل من خالل ال يُعلل خلل الوظ
باستثناء خلل آخر يف الوظيفة ( Iاضطراب آخر عىل املحور 

وهو ال ينجم حرصاً عن تأثريات فيزيولوجية ) اجلنسية
أو عن ) مثل سوء استخدام عقار, تناول دواء(مبارشة ملادة 

 .حالة طبية عامة

 Sexual Aversion Disorderاضطراب النفور اجلنيس  302.79 ■

A −  أو تقريباً (نفور شديد وجتنب مستديم أو معاود لكل
 .اتصال جنيس تناسيل مع رشيك جنيس) لكل
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B −  يسبب االضطراب ضائقة رصحية أو صعوبة يف العالقة
 .بني الشخصية

C −  ال يعلل خلل الوظيفة اجلنسية بصورة أفضل من خالل
باستثناء خلل آخر يف الوظيفة ( Iاضطراب آخر عىل املحور 

 ).جلنسيةا

 Sexual Arousal Disordersاضطرابات اإلثارة اجلنسية 

 اضطراب اإلثارة اجلنسية عند األنثى 302.72 ■

   Female Sexual Arousal Disorder 
A −  عجز مستديم أو معاود يف الوصول أو احلفاظ عىل

استجابة مناسبة من التزليق ـ االنتفاخ لإلثارة اجلنسية, حتى 
 .نيسإمتام العمل اجل

B −  يسبب االضطراب ضائقة رصحية أو صعوبة بني
 .شخصية

C −  ال يعلل خلل الوظيفة اجلنيس بصورة أفضل من خالل
باستثناء خلل آخر يف الوظيفة ( Iاضطراب آخر عىل املحور 

وهو ال ينجم حرصاً عن تأثريات فيزيولوجية ) اجلنسية



  النفسية لالضطرابات املعدل الرابع واإلحصائي التشخييص الدليل إىل الرسيع املرجع

 

54                http://www.nafsani.blogspot.com/ 

 

عن  أو) مثل, سوء استخدام عقار, تناول دواء(مبارشة ملادة 
 .حالة طبية عامة

 عند الرجل) االنتصاب(اضطراب النعوظ  302.72 ■

   Male Erectile Disorder 
A −  عجز مستديم أو معاود يف الوصول أو يف احلفاظ عىل

 .نعوظ كاف حتى إمتام العمل اجلنيس

B −  يسبب االضطراب ضائقة رصحية أو صعوبة بني
 .شخصية

C − صورة أفضل من ال يعلل خلل الوظيفة االنتصايب ب
باستثناء خلل وظيفة ( Iخالل اضطراب آخر عىل املحور 

وهو ال ينجم حرصاً عن تأثريات فيزيولوجية ) جنيس آخر
أو عن ) مثل, سوء استخدام عقار, تناول دواء(مبارشة ملادة 

 .حالة طبية عامة

 Orgasmic Disorders) هزة اجلامع(اضطرابات اإليغاف 

اإليغاف املكبوت (عند األنثى اضطراب اإليغاف  302.73 ■
 Female Orgasmic Disorder (Formerly) عند األنثى سابقاً 

    Inhibited Female Orgasm) 
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A −  تأخر أو غياب مستديم أو معاود لإليغاف التايل لطور
تُظهر النساء تنوعاً واسعاً يف نمط أو . إثارة جنيس طبيعي

ينبغي أن . اإليغاف trigger) يُطلِق(شدة التنبيه الذي يقدح 
يبنى تشخيص اضطراب اإليغاف عند األنثى عىل حكم 
الطبيب بأن القدرة اإليغافية للمرأة أدنى مما هو معقول 
 .بالنسبة لعمرها وجتربتها وكفاية التنبيه اجلنيس الذي تتلقاه

B −  يسبب االضطراب ضائقة رصحية أو صعوبة بني
 .شخصية

C − ة بصورة أفضل من خالل ال يعلل خلل الوظيفة اإليغافي
) باستثناء خلل وظيفة جنسية آخر( Iاضطراب عىل املحور 

وهو ال ينجم حرصاً عن تأثريات فيزيولوجية مبارشة ملادة 
أو عن حالة طبية ) مثل, سوء استخدام عقار, تناول دواء(

 .عامة

اإليغاف املكبوت (اضطراب اإليغاف عند الرجل  302.74 ■
 Male Orgasmic Disorder (Formerly) عند الرجل سابقاً 

    Inhibited Male Orgasm) 
A −  تأخر أو غياب مستديم أو معاود لإليغاف التايل لطور

إثارة جنيس طبيعي أثناء النشاط اجلنيس بحيث أن 
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الطبيب, آخذاً يف احلسبان عمر املريض, يقرر بأنه كاف يف 
 .الرتكيز والشدة واملدة

B − ة أو صعوبة العالقة بني يسبب االضطراب ضائقة رصحي
 .الشخصية

C −  ال يعلل خلل الوظيفة اإليغايف من خالل اضطراب آخر
وهو ) باستثناء خلل آخر يف الوظيفة اجلنسية( Iعىل املحور 

مثل (ال ينجم حرصاً عن تأثريات فيزيولوجية مبارشة ملادة 
 .أو عن حالة طبية عامة) سوء استخدام عقار, تناول دواء

 Premature Ejaculation) املبترس(قذف املبكر ال 302.75 ■

A −  قذف مستديم أو معاود عند اإليالج أو بعده بفرتة
قصرية وقبل أن يرغب الشخص بذلك, وحيث يكون هناك 

ينبغي عىل الطبيب أن يأخذ يف . إثارة جنسية دنيا قبله
احلسبان العوامل التي تؤثر عىل مدة طور اإلثارة, كالعمر 

ة الرشيك دّ أو الوضع اجلنيس وتواتر النشاط اجلنيس  وجِ
 .مؤخراً 

B −  يسبب االضطراب ضائقة رصحية أو صعوبة يف العالقة
 .بني الشخصية
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C −  ال ينجم القذف املبكر حرصاً عن تأثريات مبارشة ملادة
 ).مثل االمتناع عن األفيونات(

 Sexual Pain Disordersاضطرابات األمل اجلنيس 

 )غري الناجم عن حالة طبية عامة(عُرس اجلامع  302.76 ■
Dyspareunia (Not Due a General Medical Condition) 

A −  أمل تناسيل معاود أو مستديم يصاحب اجلامع سواء عند
 .ذكر أو أنثى

B −  يسبب االضطراب ضائقة رصحية أو صعوبة يف العالقة
 .بني الشخصية

C −  ليس سبب االضطراب حرصاً تشنج املهبل أو فقد
زليق, وال يعلله بصورة أفضل اضطراب آخر عىل املحور الت

I )وهو ال ينجم ) باستثناء خلل آخر يف الوظيفة اجلنسية
مثل سوء (حرصاً عن تأثريات فيزيولوجية مبارشة ملادة 

 .أو عن حالة طبية عامة) استخدام عقار, تناول دواء

 )غري الناجم عن حالة طبية عامة(تشنج املهبل  306.51 ■
Vaginismus (Not Due to a General Medical Condition) 
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A −  تشنج غري إرادي معاود أو مستديم لعضالت الثلث
 .اخلارجي للمهبل والتي تؤثر عىل اجلامع

B −  يسبب االضطراب ضائقة رصحية أو صعوبة يف العالقة
 .بني الشخصية

C −  ال يعلل االضطراب بصورة أفضل من خالل اضطراب
وهو ال ينجم ) مثل اضطراب اجلسدنة( Iآخر عىل املحور 

 .حرصاً عن تأثريات فيزيولوجية مبارشة حلالة طبية عامة

 Subtypesاألنامط الفرعية 

تطبق األنامط الفرعية التالية عىل كافة أشكال خلل الوظيفة 
 .اجلنسية البدئية

قد يستخدم أحد األنامط الفرعية التالية لإلشارة إىل طبيعة 
 :اجلنسيةبدء خلل الوظيفة 

يطبّق هذا النمط الفرعي : Life Long Typeنمط مد احلياة 
جد خلل الوظيفة اجلنسية منذ بدء األداء اجلنيس  .إذا وُ

يطبق هذا النمط الفرعي إذا : Acquired Typeالنمط املكتسب 
 .تطور خلل الوظيفة اجلنسية عقب فرتة من األداء الطبيعي
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الية لإلشارة إىل السياق قد يستخدم أحد األنامط الفرعية الت
 :الذي حيدث فيه خلل الوظيفة اجلنسية

يطبق هذا النمط إذا مل يكن : Generalized Typeالنمط املعمم 
خلل الوظيفة اجلنسية مقصوراً عىل أنامط حمددة من التنبيه أو 

 .األوضاع أو الرشكاء

يطبق هذا النمط الفرعي إذا : Situational Typeالنمط الظريف 
لل الوظيفة اجلنسية مقصوراً عىل أنامط حمددة من كان خ

قد يساعد النمط . أو الرشكاء) الظروف(التنبيه أو األوضاع 
فمثالً وجود وظيفة . الظريف النوعي يف التشخيص التفريقي

استمنائية طبيعية مع اختالل يف األداء يف العالقة مع الرشيك 
سيقرتح ترجيح أن تكون الشكو من خلل الوظيفة 

لنعوظية مشكلة بني شخصية أو مشكلة نفسية داخلية أكثر ا
 .من إرجاعها إىل حالة طبية عامة أو إىل مادة

قد يستخدم أحد األنامط الفرعية التالية لإلشارة إىل العوامل 
 :السببية املصاحبة خللل الوظيفة اجلنسية

يطبق هذا النمط الفرعي حينام : ناجم عن عوامل نفسية
النفسية دوراً رئيساً يف ابتداء أو مفاقمة  يفرتض أن للعوامل

أو اإلبقاء عىل خلل الوظيفة اجلنسية, وحيث أن ليس ثمة 
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دور للحاالت الطبية العامة واملواد يف سببية خلل الوظيفة 
 .اجلنسية

حني  (1)يطبق هذا النمط الفرعي : ناجم عن عوامل مشرتكة
ء خلل يفرتض أن للعوامل النفسية دوراً رئيساً يف ابتدا

أيضاً حني  (2)الوظيفة اجلنسية أو مفاقمته أو اإلبقاء عليه و
يفرتض مسامهة حالة طبية عامة أو مادة ولكن دون أن تكونا 

إذا كانت حالة طبية . كافيتني لتفرسا خلل الوظيفة اجلنسية
بام يف ذلك اآلثار اجلانبية (عامة ما أو استخدام مادة 

فة اجلنسية, يوضع كافية لتفسري خلل الوظي) لألدوية
تشخيص, خلل الوظيفة اجلنسية الناجم عن حالة طبية عامة 

 .أو خلل الوظفية اجلنسية املحدث بامدة/و

أرش إىل احلالة الطبية ...[خلل الوظيفة اجلنسية الناجم عن   ■
 ]العامة

   Sexual Dysfunction Due to... [Indicate the General 
    Medical Condition] 
A − ل يف الوظيفة اجلنسية ذو شأن رسيرياً ينشأ عنه ضائقة خل

رصحية أو صعوبة يف العالقة بني الشخصية تسيطران عىل 
 .الصورة الرسيرية
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B −  ثمة دالئل من القصة أو الفحص اجلسدي أو
املوجودات املخربية عىل أن خلل الوظيفة اجلنسية يمكن 

املبارشة تفسريه بالكامل من خالل التأثريات الفيزيولوجية 
 .حلالة طبية عامة ما

C −  ال يعلل االضطراب من خالل اضطراب عقيل آخر
 ).مثل اضطراب اكتئايب جسيم(

اخرت الرتميز واملصطلح اعتامداً عىل خلل الوظيفة اجلنسية 
 :املسيطر

اضطراب نقص الرغبة اجلنسية عند األنثى الناجم  625.8
كان نقص أو إذا ]: أرش إىل احلالة الطبية العامة... [عن

 .غياب الرغبة اجلنسية هو التظاهر املسيطر

اضطراب نقص الرغبة اجلنسية عند الذكر الناجم  608.89
إذا كان نقص أو ]: أرش إىل احلالة الطبية العامة... [عن

 .غياب الرغبة اجلنسية هو التظاهر املسيطر

أرش إىل ... [اضطراب النعوظ عند الذكر الناجم عن 607.84
إذا كان خلل الوظيفة النعوظية عند ]: طبية العامةاحلالة ال

 .الذكر هو التظاهر املسيطر
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أرش إىل احلالة ... [عُرس اجلامع عند األنثى الناجم عن 625.0
إذا كان األمل املصاحب للجامع هو التظاهر ]: الطبية العامة

 .املسيطر

أرش إىل احلالة ... [عُرس اجلامع عند الذكر الناجم عن 608.89
إذا كان األمل املصاحب للجامع هو التظاهر ]: طبية العامةال

 .املسيطر

... خلل آخر يف الوظيفة اجلنسية عند األنثى ناجم عن 625.8
إذا كان تظاهر آخر ما هو ]: أرش إىل احلالة الطبية العامة[

أو إذا مل يسيطر أي ) مثل اضطراب اإليغاف(املسيطر 
 .تظاهر

... جلنسية عند الذكر ناجم عنخلل آخر يف الوظيفة ا 608.89
إذا كان تظاهر آخر ما هو ]: أرش إىل احلالة الطبية العامة[

أو إذا مل يسيطر أي ) مثل اضطراب اإليغاف(املسيطر 
 .تظاهر

ن اسم احلالة الطبية العامة عىل املحور : مالحظة ترميزية ضمِّ
I ,اضطراب النعوظ عند الذكر الناجم عن  607.84, مثال

ز احلالة الطبية العامة عىل املحور الداء الس كري; كذلك رمّ
III ) انظر امللحقG اخلاص بالرواميز.( 
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ث بامدة ■  خلل الوظيفة اجلنسية املُحدَ

   Substance-Induced Sexual Dysfunction 
A −  خلل ذو شأن رسيرياً يف الوظيفة اجلنسية ينشأ عنه

سيطر ضائقة رصحية أو صعوبة يف العالقة بني الشخصية ت
 .عىل الصورة الرسيرية

B −  ثمة دالئل من القصة أو الفحص اجلسدي أو
املوجودات املخربية عىل أنه يمكن تفسري خلل الوظيفة 
اجلنسية كامالً من خالل استخدام مادة كام يتجىل ذلك إما 

 :(2)أو  (1)بـ

تطورت أثناء أو يف  Aأن تكون األعراض يف املعيار  (1)
 .بامدة غضون شهر من االنسامم

 .أن يكون استخدام الدواء مرتبطاً سببياً باالضطراب (2)

C −  علَّل االضطراب بخلل آخر يف الوظيفة اجلنسية غري ال يُ
والدالئل عىل أن األعراض ال تعلل بصورة . حمدث بامدة

أفضل من خالل خلل آخر يف الوظيفة اجلنسية ليس حمدثاً 
استخدام املادة  تسبق األعراض بدء: بامدة قد تتضمن التايل
; أو تستمر )أو استخدام الدواء(أو االعتامد عليها 

بعد ) مثالً حوايل شهر(األعراض لفرتة مهمة من الزمن 
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توقف االنسامم, أو تكون األعراض زائدة بقدر كبري عام 
يمكن توقعه بالنسبة لنمط أو مقدار املادة املستخدمة أو مدة 

ح وجود خلل يف االستخدام; أو أن هناك دليل آخر يقرت
مثال, قصة (الوظيفة اجلنسية مستقل وغري حمدث بامدة 

 ).نوبات معاودة غري مرتبطة بامدة

ينبغي أن يوضع هذا التشخيص عوضاً عن : مالحظة
تشخيص االنسامم بامدة فقط حني يزيد خلل الوظيفة 
اجلنسية ما يصاحب عادة متالزمة االنسامم وعندما يكون 

بام يكفي ليستأهل عناية رسيرية  خلل الوظيفة من الشدة
 .مستقلة

ز خلل الوظيفة اجلنسية املحدث بامدة ـ   ]:مادة نوعية[رمّ

أو مادة شبيهة [أمفيتامني  292.89الكحول;  291.89(
 292.89األفيونات;  292.89الكوكائني;  292.89; ]باألمفيتامني

مادة أخر  292.89املهدئات أو املنومات أو مضادات القلق; 
 ]).و غري معروفةأ[

 .انظر إجراءات التسجيل: مالحظة ترميزية

 :حدد إذا كان
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إذا كان نقص أو غياب الرغبة اجلنسية هو : مع رغبة خمتلّة
 .التظاهر املسيطر

مثل خلل (إذا كانت اإلثارة اجلنسية املختلة : مع إثارة خمتلة
 .هي التظاهر املسيطر) الوظيفة النعوظية, اختالل التزليق

إذا كان اإليغاف املختل هو التظاهر : اف خمتلّ مع إيغ
 .املسيطر

إذا كان األمل املرافق للجامع هو التظاهر : مع أمل جنيس
 .املسيطر

 :حدد إذا كان

إذا حتققت معايري االنسامم باملادة : مع بدء أثناء االنسامم
 .وتطورت األعراض أثناء متالزمة االنسامم

 املحدد يف مكان آخر خلل الوظيفة اجلنسية غري 302.70 ■

   Sexual Dysfunction Not Otherwise Specified 
تتضمن هذه الفئة اختالالت الوظيفة اجلنسية التي ال حتقق 

 :تتضمن األمثلة. معايري أي خلل وظيفة جنسية نوعي

يف األحاسيس املُشبقة ) أو انخفاض كبري(عدم وجود  −1
 .الذاتية, رغم وجود إثارة وإيغاف طبيعيني
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حاالت يتوصل فيها الطبيب إىل وجود اختالل يف  −2
الوظيفة اجلنسية, لكنه غري قادر عىل حتديد ما إذا كان بدئياً 

 .أو نامجاً عن حالة طبية عامة أو حمدثاً بامدة

 Paraphiliasالشذوذات اجلنسية 

 Exhibitionismاالستعراء  302.4 ■

ة وجود خياالت أو إحلاحات جنسية شديدة اإلثار −1
معاودة أو سلوكيات تتضمن كشف الشخص ألعضائه 

 .أشهر عىل األقل 6اجلنسية لغريب ضحية, عىل مد فرتة 

أن يكون الشخص قد امتثل هلذه اإلحلاحات اجلنسية, أو  −2
أن هذه اإلحلاحات أو اخلياالت اجلنسية سببت له ضائقة 

 .رصحية أو صعوبة يف العالقة بني الشخصية

 Fetishism) الصنمية( الفيتيشية 302.81 ■

A −  وجود خياالت أو إحلاحات جنسية شديدة اإلثارة
مثل (معاودة أو سلوكيات تتضمن استخدام أشياء غري حية 

 .أشهر عىل األقل 6, عىل مد )مالبس داخلية نسائية
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B −  تسبب اخلياالت أو اإلحلاحات اجلنسية أو السلوكيات
ء االجتامعي أو ضائقة مهمة رسيرياً أو اختالالً يف األدا

 .املهني أو جماالت أخر هامة من األداء الوظيفي

C −  ال تقترص األشياء الفيتيشية عىل قِطَع املالبس النسائية
كام يف لِبْسة اجلنس اآلخر (املستخدمة يف اللباس املخنّث 

أو األدوات املصممة لغرض اإلثارة اجلنسية ) الفيتيشية
ازاهل[مثل, اجلهاز الرجراج (اللمسية   ).Vibrator] زّ

 Frotteurismاالحتكاكية  302.89 ■

A −  وجود خياالت أو إحلاحات جنسية شديدة اإلثارة
معاودة أو سلوكيات تتضمن مالمسة شخص أو االحتكاك 

 أشهر عىل األقل 6به رغم عدم رضاه, عىل مد. 

B −  هلذه ) ترصف بمقتىض(أن يكون الشخص قد امتثل
هذه اإلحلاحات أو اخلياالت اإلحلاحات اجلنسية, أو أن 

اجلنسية سببت له ضائقة رصحية أو صعوبة يف العالقة بني 
 .الشخصية

 Pedophiliaعشق األطفال  302.2 ■
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A −  وجود خياالت أو إحلاحات جنسية شديدة اإلثارة
معاودة أو سلوكيات تتضمن نشاطاً جنسياً مع طفل أو 

, )غرأو أص 13بشكل عام يف سن (أطفال قبل سن البلوغ 
 أشهر عىل األقل 6عىل مد. 

B −  ترصف الشخص بمقتىض هذه اإلحلاحات اجلنسية, أو
أن هذه اإلحلاحات أو اخلياالت اجلنسية تسبب ضائقة 

 .رصحية أو صعوبة يف العالقة بني الشخصية

C −  سنة عىل األقل وهو أكرب سناً من  16عمر الشخص
 .األقلسنوات عىل  5بـ Aالطفل أو األطفال يف املعيار 

ج شخصاً يف هناية البلوغ ينخرط يف عالقة : مالحظة ال تُدرِ
 .سنة 13أو  12جنسية متواصلة مع طفل بعمر 

 :حدد إذا كان

 منجذب جنسياً للذكور

 منجذب جنسياً لإلناث

 منجذب جنسياً لالثنني معاً 

 :حدد إذا كان
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 .مقترصاً عىل سفاح املحارم

 :حدد النمط

 ).ال فقطمنجذب إىل األطف(نمط حرصي 

 .نمط غري حرصي

 Sexual Masochismاملازوخية اجلنسية  302.83 ■

A −  وجود خياالت أو إحلاحات جنسية شديدة اإلثارة
, ليس مقلداً (معاودة أو سلوكيات تتضمن فعالً  ) حقيقياً

يتعرض فيه الشخص لإلذالل أو الرضب أو التقييد أو أن 
 عىل مد ,شهر عىل أ 6خيضع للمعاناة بصورة أو بأخر

 .األقل

B −  تسبب اخلياالت أو اإلحلاحات اجلنسية أو السلوكيات
ضائقة مهمة رسيرياً أو اختالالً يف األداء االجتامعي أو 

 .املهني أو حقول أخر هامة من األداء الوظيفي

 Sexual Sadismالسادية اجلنسية  302.84 ■

A −  وجود خياالت أو إحلاحات جنسية شديدة اإلثارة
) حقيقية, ليست مقلّدة(أو سلوكيات تتضمن أفعاالً معاودة 
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) بام يف ذلك اإلذالل(تكون فيها املعاناة النفسية أو اجلسدية 
 .للضحية مثرية جنسياً للشخص

B −  ترصف الشخص بمقتىض هذه اإلحلاحات اجلنسية مع
شخص غري راض بذلك, أو أن هذه اإلحلاحات أو 

 العالقة بني اخلياالت تسبب ضائقة رصحية أو صعوبة يف
 .الشخصية

 Transvestic Fetishismلبسة اجلنس اآلخر الفيتيشية  302.3 ■

A −  وجود خياالت أو إحلاحات جنسية معاودة شديدة
اإلثارة اجلنسية أو سلوكيات تتضمن ارتداء مالبس اجلنس 

 أشهر عىل األقل 6اآلخر عىل مد. 

B − يات تسبب اخلياالت أو اإلحلاحات اجلنسية أو السلوك
ضائقة مهمة رسيرياً أو اختالالً يف األداء االجتامعي أو 

 .املهني أو جماالت أخر هامة من األداء الوظيفي

 :حدد إذا كان

إذا كان لد الشخص انزعاج : مع عدم االرتياح مع جنسه
 .مستمر من دوره أو هويته اجلنسية

 Voyeurismالبصبصة  302.82 ■
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A − ة معاودة شديدة وجود خياالت أو إحلاحات جنسي
اإلثارة اجلنسية أو سلوكيات تتضمن فعل مراقبة شخص 
ضحية عارياً وهو خيلع مالبسه أو حني انغامسه يف نشاط 

 أشهر عىل األقل 6جنيس, عىل مد. 

B −  ترصف الشخص بمقتىض هذه اإلحلاحات اجلنسية, أو
أن هذه اإلحلاحات أو اخلياالت اجلنسية تسبب ضائقة 

 .يف العالقة بني الشخصيةرصحية أو صعوبة 

 الشذوذ اجلنيس غري املحدد يف مكان آخر 302.9 ■

   Paraphilia Not Otherwise Specified 
أدرجت هذه الفئة لرتميز الشذوذات اجلنسية التي ال حتقق 

تتضمن األمثلة, دون . معايري أي من الفئات النوعية
, )جمونية مكاملات هاتفية(االقتصار عليها, البذاءة اهلاتفية 

, )تركيز حرصي عىل جزء من اجلسم] (التفاضلية[اجلزئية 
عشق احليوانات, الولع بالرباز, الولع باحلقن الرشجية, 

 .الولع بالبول

 اضطرابات اهلوية اجلنسية
Gender Identity Disorders 

 Gender Identity Disordersاضطرابات اهلوية اجلنسية  ■
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A − وليس جمرد (س اآلخر متاهي شديد ومستديم باجلن
رغبة بأية مزايا ثقافية مفهومة ألن يكون املرء من اجلنس 

) أو أكثر(يتظاهر االضطراب, عند األطفال, بأربعة ) اآلخر
 :من التظاهرات التالية

رغبة يكرر الترصيح عنها, أو إرصار أن يكون أو  (1)
 .تكون من اجلنس اآلخر

نس اآلخر أو عند الصبيان, تفضيل ارتداء مالبس اجل (2)
تقليد الزي النسوي; عند البنات, اإلرصار عىل ارتداء 

 .املالبس الذكورية النمط فقط

تفضيالت شديدة ومستديمة للعب أدوار اجلنس  (3)
اآلخر يف األلعاب اخليالية أو التخيالت املستمرة ألن 

 .يكون من اجلنس اآلخر

 رغبة شديدة باملشاركة يف األلعاب النمطية وتسايل (4)
 .اجلنس اآلخر

 .تفضيل رفاق اللعب من اجلنس اآلخر (5)

يتظاهر االضطراب عند املراهقني والبالغني بأعراض مثل 
الرغبة الرصحية يف أن يكونوا من اجلنس اآلخر أو 
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حماوالت متكررة للتنقل بوصفهم من اجلنس اآلخر أو 
لوا عىل أهنم من اجلنس  عامَ الرغبة يف أن يعيشوا أو يُ

القناعة بأن لدهيم مشاعر نموذجية وردود  اآلخر, أو
 .أفعال اجلنس اآلخر

B −  انزعاج مستديم من جنسه أو اإلحساس بعدم املالءمة
 .يف الدور اجلنيس جلنسه الفعيل

يتظاهر االضطراب, عند األطفال, بأي من التظاهرات 
عند الصبي, اإلرصار عىل أن القضيب أو اخلصيتني : التالية

ختفي أو اإلرصار عىل أنه من األفضل عدم مقززة أو أهنا ست
امتالك قضيب أو النفور من األلعاب اخلشنة ورفض اللُّعَب 
واأللعاب واألنشطة الذكرية النمطية; وعند البنات, رفض 
التبول يف وضعية اجللوس أو اإلرصار بأنه سينمو لدهيا 
قضيب, أو اإلرصار عىل أهنا ال تريد أن ينمو ثدياها أو أن 

 .أو نفور رصيح من اللباس النسوي املعهودحتيض, 

يتظاهر االضطراب عند املراهق والبالغ بأعراض كاالنشغال 
مثل (بالتخلص من اخلصائص اجلنسية األولية والثانوية 

التامس اهلورمونات أو اجلراحة أو إجراءات أخر لتبديل 
أو ) اخلصائص اجلنسية مادياً من أجل حماكاة اجلنس اآلخر

 .بأنه قد ولد ضمن اجلنس اخلطأاالعتقاد 
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C  − ال يتوافق االضطراب مع حالة خنثوية جسدية. 

D −  يسبب االضطراب ضائقة مهمة رسيرياً أو اختالالً يف
األداء االجتامعي أو املهني أو جماالت هامة أخر من األداء 

 .الوظيفي

 :يعتمد الرتميز عىل العمر الراهن

 .األطفالاضطراب اهلوية اجلنسية عند  302.6

 .اضطراب اهلوية اجلنسية عند املراهقني أو البالغني 302.85

د إذا كان   ):لألشخاص الناضجني جنسياً (حدِّ

 منجذب جنسياً إىل الذكور

 منجذب جنسياً إىل اإلناث

 منجذب جنسياً إىل االثنني

 غري منجذب جنسياً إىل أي منهام

 اضطراب اهلوية اجلنسية غري املحدد يف مكان آخر ■

   Gender Identity Disorder Not Otherwise Specified 
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أدرجت هذه الفئة لرتميز االضطرابات يف اهلوية اجلنسية 
والتي ال يمكن تصنيفها كأحد اضطرابات اهلوية اجلنسية 

 :تتضمن األمثلة. النوعية

مثل متالزمة الالحساسية اجلزئية (حاالت اخلنوثة  − 1
يصاحبها ) ظري اخلَلْقيلألندروجني أو فرط التنسج الك

 .عدم ارتياح للهوية اجلنسية

سلوك عابر مرتبط بالشدة يتم فيه ارتداء مالبس اجلنس  −2
 .اآلخر

انشغال مستديم باخلصاء أو ببرت القضيب دون الرغبة  −3
 .بامتالك اخلصائص اجلنسية للجنس اآلخر

 االضطراب اجلنيس غري املحدد يف مكان آخر 302.9 ■

   Sexual Disorder Not Otherwise Specified 
أدرجت هذه الفئة لرتميز االضطراب اجلنيس الذي ال حيقق 
معايري أي اضطراب جنيس نوعي وحيث ال يكون خلل يف 

 :تتضمن األمثلة. الوظيفة اجلنسية وال شذوذ جنيس
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مشاعر رصحية بقصور عن الكفاية فيام خيص األداء  −1
ييس مفروضة ذاتياً اجلنيس أو خصائص أخر مرتبطة بمقا

 .عن الذكورة أو األنوثة

ضائقة حول نمط من العالقات اجلنسية املتكررة تتضمن  −2
تعاقب من العشاق خيتربهم الشخص بوصفهم فقط أشياء 

 .لالستعامل

 .ضائقة مستديمة ورصحية حول التوجه اجلنيس −3

 

 

 

 

 

 

 

 



  النفسية لالضطرابات املعدل الرابع واإلحصائي التشخييص الدليل إىل الرسيع املرجع

 

77                http://www.nafsani.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

 اضطرابات األكل

Eating Disorders 
 Anorexia Nervosaصبي القمه الع 307.1 ■

A −  رفض احلفاظ عىل احلد األدنى الطبيعي لوزن اجلسم أو
مثال, فقد وزن يقود (أعىل من ذلك بالنسبة للعمر والطول 
من الوزن املتوقع; % 85إىل اإلبقاء عىل وزن اجلسم أدنى من 

أو اإلخفاق يف الوصول إىل كسب وزن متوقع أثناء فرتة 
من الوزن % 85جسم أقل من النمو, مما يقود إىل وزن 

 ).املتوقع

B −  خوف شديد من كسب الوزن أو من البدانة, رغم أن
 .الوزن أدنى من الطبيعي
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C −  اضطراب يف الطريقة التي يدرك فيها الشخص وزن
أو تأثري غري مالئم لوزن اجلسم أو شكله . جسمه أو شكله

 عىل التقييم الذايت أو إنكار خطورة االنخفاض الراهن لوزن
 .اجلسم

D −  ,النساء بعد بدء الطمث, انعدام الطمث حيدث لد
تعترب . (أي, غياب ثالث دورات طمثية متتالية عىل األقل

هي[املرأة يف حالة انعدام الطمث  إذا مل حتدث الدورة ] الضَّ
 ).الشهرية لدهيا إال بعد تناول اهلرمون, مثل اإليسرتوجني

د النمط  :حدِّ

مل ينغمس : restricting type )املضبوط(النمط املحصور 
الشخص أثناء النوبة احلالية من القمه العصبي بصورة 

أي, إقياء (أو إحداث إسهال   منتظمة بسلوك طعام مفرط
مفتعل أو سوء استخدام للمسهالت أو املدرات أو احلقن 

 ).الرشجية

 /Binge eatingاملفرغ باملسهالت / النمط املفرط يف الطعام

purging type : انغمس الشخص أثناء النوبة احلالية من القمه
العصبي بصورة منتظمة بسلوك طعامي مفرط أو سلوك 
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أي, إقياء مفتعل أو سوء استخدام (مفرغ باملسهالت 
  ).املسهالت أو املدرات أو احلقن الرشجية

 Bulimia Nervosaالنهام العصبي  307.51 ■

A − وبة وتتصف ن. نوبات معاودة من اإلفراط الطعامي
 :اإلفراط الطعامي بكل مما ييل

أكل مقدار من الطعام أكرب بصورة جلية مما يأكله  (1)
معظم الناس أثناء نفس الفرتة من الوقت وحتت نفس 

مثال, خالل (وذلك يف فرتة حمدودة من الوقت . الظروف
 ).ساعتني

إحساس بانعدام السيطرة عىل األكل أثناء النوبة  (2)
ملرء ال يستطيع التوقف عن األكل مثال, اإلحساس بأن ا(

 ).أو السيطرة عىل ماهية أو مقدار ما يأكل

B −  ,سلوك تعوييض غري مناسب معاود ملنع كسب الوزن
مثل افتعال اإلقياء أو سوء استخدام املسهالت أو املدرات 
أو احلقن الرشجية أو أدوية أخر, أو الصيام أو التامرين 

 .الشديدة
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C − الطعامي والسلوكيات التعويضية  حيدث كل من اإلفراط
غري املناسبة, كمعدل وسطي, مرتني أسبوعياً عىل األقل ملدة 

 .أشهر 3

D −  يتأثر تقييم الذات بشكل غري سليم بشكل ووزن
 .اجلسم

E− ال حيدث االضطراب حرصاً أثناء نوبات القمه العصبي. 

د النمط  :حدِّ

انغمس الشخص بصورة : Purging typeالنمط املفرغ 
منتظمة, أثناء النوبات احلالية للنهام العصبي يف اإلقياء 
املفتعل أو سوء استخدام املسهالت أو املدرات أو احلقن 

 .الرشجية

جلأ الشخص أثناء : Non purging typeالنمط غري املفرغ 
النوبة احلالية للنهام العصبي إىل سلوكيات تعويضية غري 

ديدة, لكنه مل ينغمس مناسبة أخر, كالصيام أو التامرين الش
يف إقياءات مفتعلة أو سوء استخدام املسهالت أو املدرات 

   .أو احلقن الرشجية

 اضطراب األكل غري املحدد يف مكان آخر 307.50 ■
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   Eating Disorder Not Otherwise Specified 
خصصت فئة اضطراب األكل غري املحدد يف مكان آخر 

عايري أي من اضطرابات الضطرابات األكل التي ال حتقق م
 :تتضمن األمثلة. األكل النوعية

بالنسبة للنساء, استيفاء مجيع معايري القمه العصبي  −1
 .باستثناء وجود طموث منتظمة

مجيع معايري القمه العصبي متحققة, ماعدا أنه ورغم فقد  −2
الوزن اهلام, فإن وزن الشخص حالياً يكون ضمن احلدود 

 .الطبيعية

يري القمه العصبي متحققة, باستثناء أن اإلفراط مجيع معا −3
الطعامي واآلليات التعويضية غري املناسبة حتدث بتواتر أقل 

 .أشهر 3من مرتني أسبوعياً أو تكون املدة أقل من 

االستخدام املنتظم لسلوك تعوييض غري مناسب من قبل  −4
فرد ذي وزن طبيعي بعد تناول كميات صغرية من الطعام 

 ).فتعال اإلقياء بعد استهالك كعكتنيمثال, ا(

كميات كبرية من الطعام ثم بصقها, ولكن ) مضغ(لوك  − 5
 .دون ابتالعها
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وجود : Binge-eating disorderاضطراب اإلفراط الطعامي  −6
نوبات معاودة من األكل املفرط يف غياب االستخدام املنتظم 

العصبي  للسلوكيات التعويضية غري املناسبة الوصفيّة للنهام
من أجل املعايري البحثية  DSM-IV-TRيف  Bانظر امللحق (

  ).املقرتحة

 

 

 اضطرابات النوم
Sleep Disorders 

 اضطرابات النوم البدئية
Primary Spleep Disorders 

 Dyssomnias) عرس النوم(اختالالت 

 Primary insomniaاألرق البدئي  307.42 ■

A − املسيطرة هي الصعوبة يف االستغراق  الشكو
يف النوم أو االستمرار فيه, أو النوم غري الرتميمي, ) االبتداء(

 .ملدة شهر عىل األقل



  النفسية لالضطرابات املعدل الرابع واإلحصائي التشخييص الدليل إىل الرسيع املرجع

 

83                http://www.nafsani.blogspot.com/ 

 

B −  أو التعب النهاري املرافق(يسبب اضطراب النوم (
ضائقة مهمة رسيرياً أو اختالالً يف األداء االجتامعي أو 

 .املهني أو يف جماالت هامة أخر من األداء الوظيفي

C − بَخ ال حيدث اض النوم (طراب النوم حرصاً يف سياق السَ
أو اضطراب النوم املرتبط بالتنفس أو اضطراب ) االنتيايب

ماوي للنوم أو أحد أشكال النوم املضطرب  النظم اليَوْ
Parasomnia. 

D −  ال حيدث االضطراب حرصاً أثناء سري اضطراب عقيل
مثل, االضطراب االكتئايب اجلسيم, اضطراب القلق (آخر 
 ).عمم, هذيانامل

E−  ليس االضطراب نامجاً عن تأثريات فيزيولوجية مبارشة
أو عن حالة ) مثل سوء استخدام عقار, تناول دواء(ملادة 

 .طبية عامة

 Primary Hypersomniaفرط النوم البدئي  307.44 ■

A −  املسيطرة هي النوم املفرط ملدة شهر عىل األقل الشكو
يستدل عىل ذلك, إما بنوبات  كام) أو أقل إذا كان معاوداً (

لة أو بنوبات نوم هنارية والتي حتدث تقريباً بشكل  نوم مطوَّ
 .يومي
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B −  يسبب النوم املفرط ضائقة مهمة رسيرياً أو اختالالً يف
األداء االجتامعي أو املهني أو جماالت أخر هامة من األداء 

 .الوظيفي

C − علَّل النوم املفرط بصورة أفضل من خالل األرق  ال يُ
مثل, (وهو ال حيدث حرصاً أثناء سري اضطراب نوم آخر 

السبخ أو اضطراب نوم مرتبط بالتنفس أو اضطراب النظم 
ويتعذر ) اليوماوي للنوم أو أحد أشكال النوم املضطرب

 .تعليله باملقدار غري الكايف من النوم

D −  ال حيدث االضطراب حرصاً أثناء سري اضطراب عقيل
 .آخر

E− االضطراب عن تأثريات فيزيولوجية مبارشة  ال ينجم
أو عن حالة ) مثل سوء استخدام عقار, تناول دواء(ملادة 

 .طبية عامة

د إذا كان  :حدِّ

 3إذا كان هناك فرتات من النوم املفرط الذي يستمر : معاوداً 
أيام عىل األقل وحيدث عدة مرات يف السنة ملدة سنتني عىل 

 .األقل
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 Narcolepsy) نتيايبالنوم اال(السبخ  347 ■

A −  هجامت ال تُقاوم من النوم املجدد للنشاطRefreshing 

sleep  أشعر عىل األقل 3حتدث يومياً عىل مد. 

B − وجود تظاهر أو التظاهرين التاليني: 

دة  (1) أي, نوبات قصرية املدة من فقدان ( Cataplexyاجلُمْ
احبة وغالباً بمص. مفاجئ ثنائي اجلانب للمقوية العضلية

 ).انفعال شديد

اقتحامات متكررة لعنارص من نوم حركة العني  (2)
عند االنتقال من النوم إىل اليقظة, كام ) الريم(الرسيعة 

يتجىل إما بإهالسات الدخول يف النوم أو بأهالسات 
اخلروج من النوم أو شلل نومي يف بداية نوبات النوم أو 

 .هنايتها

C − ات فيزيولوجية مبارشة ليس االضطراب نامجاً عن تأثري
أو عن حالة ) مثل سوء استخدام عقار, تناول دواء(ملادة 

 .طبية عامة

 اضطراب النوم املرتبط بالتنفس 380.59 ■

   Breathing-Related Sleep Disorder 
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A −  ر أنه تصدع النوم, يقود إىل نوم مفرط أو أرق, ويقرَّ
زمة انقطاع مثل, متال(ناجم عن حالة نومية مرتبطة بالتنفس 

التنفس النومي االنسدادي أو املركزي, أو متالزمة نقص 
 ).التهوية السنخي املركزي

B −  علَّل االضطراب بصورة أفضل من خالل اضطراب ال يُ
عقيل آخر وهو ليس نامجاً عن تأثريات فيزيولوجية مبارشة 

أو عن حالة ) مثال, سوء استخدام عقار, تناول دواء(ملادة 
 ).غري اضطراب مرتبط بالتنفس من(طبية عامة 

ز اضطراب النوم املرتبط بالتنفس عىل : مالحظة ترميزية رمّ
 .أيضاً  IIIاملحور 

اضطراب وترية (اضطراب النظم اليوماوي للنوم  307.45 ■
 )النوم ـ اليقظة سابقاً 

A −  مستديم أو معاود للنوم يقود إىل نوم ) انقطاع(تصدع
بني  mismatch) التزامن(فق مفرط أو أرق, ناجم عن عدم التوا

جدول النوم ـ اليقظة الذي تتطلبه بيئة الشخص وبني نمطه 
 .اليوماوي يف النوم ـ اليقظة
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B −  ًيسبب اضطراب النوم ضائقة مهمة رسيرياً أو اختالال
يف األداء االجتامعي أو املهني أو جماالت أخر هامة من 

 .األداء الوظيفي

C − ناء سري اضطراب نوم ال حيدث االضطراب حرصاً أث
 .آخر أو اضطراب عقيل آخر

D −  ال ينجم االضطراب عن تأثريات فيزيولوجية مبارشة
أو عن حالة ) مثل, سوء استخدام عقار, تناول دواء(ملادة 

 .طبية عامة

د النمط  :حدِّ

 Delayed Sleep Phaseالنمو املتأخرة ) طور(نمط صفحة 

Type :ة للنوم وأوقات نمط مستديم من أوقات بداية متأخر
استيقاظ متأخر, مع العجز عن الولوج يف النوم واالستيقاظ 

 .يف وقت أبكر مرغوب فيه

نوم ويقظة يقعان : Jet Lag Typeنمط املنطقة الزمنية املتغرية 
يف وقت غري مناسب من اليوم بالنسبة للتوقيت املحيل, 
وحيدث هذا النمط بعد سفر متكرر عرب أكثر من منطقة 

 .زمنية
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 Shift Work) الوارديات املتغرية(نمط تبديل نوبات العمل 

Type : أرق أثناء فرتة النوم الرئيسة أو نوم مفرط أثناء فرتة
اليقظة الرئيسة, يرتافق مع نوبات عمل ليلية أو تغري متكرر 

 .لنوبات العمل

مثل, صفحة النوم : (Unspecified Typeالنمط غري املحدد 
ساعة أو  24يقظة خمتلف عن نمط الـاملتقدمة أو نمط نوم ـ 

 ).نمط نوم ـ يقظة غري منتظم أو نمط غري حمدد

 النوم غري املحدد يف مكان آخر) اختالل(عرس  307.47 ■

   Dyssomnia Not Otherwise Specified 
ختصص فئة عرس النوم غري املحدد يف مكان آخر حلاالت 

ي والتي ال األرق أو فرط النوم أو اضطرابات النظم اليوماو
تتضمن . حتقق معايري أي من حاالت عرس النوم النوعية

 :األمثلة

شكاو أرق أو فرط نوم مهمة رسيرياً يمكن إرجاعها  −1
مثل, الضجة, الضوء, مقاطعات (إىل عوامل حميطية 

 ).متكررة

 .نوم مفرط يمكن إرجاعه إىل حرمان متواصل من النوم −2
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تتصف هذه املتالزمة : »الساقني املتململتني«متالزمة  −3
بالرغبة يف حتريك القدمني أو الذراعني, يصاحبها 
إحساسات مزعجة توصف بصورة نموذجية عىل أهنا 
. إحساسات دبيب أو زحف أو وخز أو حرق أو حكة

حتدث احلركات املتحررة لألطراف يف مسعى للتخلص من 
تكون األعراض أسوأ عندما يكون . اإلحساسات املزعجة

حالة راحة ويف املساء أو الليل, وهي ختفّ وقتياً الشخص يف 
يمكن أن تؤخر اإلحساسات املزعجة وحركات . باحلركة

األطراف بداية النوم وتوقظ الشخص من النوم وتقود إىل 
 .النوم النهاري أو التعب

هي نفضات قصرية متكررة : حركات الطرف الدورية −4
. لينيذات سعة منخفضة, حتدث خاصة يف الطرفني السف

تبدأ هذه احلركات قرب بداية النوم وتنخفض خالل 
 (NREM)من نوم حركة العني غري الرسيعة  4أو  3املرحلتني 

حتدث احلركات بصورة . (REM)ونوم حركة العني الرسيعة 
ثانية ويصاحبها فرتات صحو قصرية  60−20نظمية كل 

غالباً ما يكون األشخاص غري واعني للحركات . متكررة
ة, لكنهم قد يشتكون من األرق أو االستيقاظات الفعلي

. املتكررة أو النوم النهاري إذا كان عدد احلركات كبري جداً 
قد يظهر األشخاص تفاوتاً مهامً يف عدد حركات الطرف 
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حتدث حركات الطرف الدورية . الدورية من ليلة إىل أخر
عند معظم األشخاص مع متالزمة الساقني املتململتني, 

 .د حتدث أيضاً بدون أعراض هذه املتالزمةلكنها ق

حاالت يتوصل فيها الطبيب إىل استنتاج بأن عرس النوم  −5
موجود, لكنه ال يستطيع حتديد ما إذا كان بدئياً أو نامجاً عن 

 .حالة طبية عامة أو حمدثاً بامدة

 Parasomniasحاالت النوم املضطرب 

لمي اضطراب القلق احل(اضطراب الكابوس  307.47 ■
 )سابقاً 

Nightmare Disorder (Formerly Dream Anxiety 
Disorder) 

A −  استيقاظات متكررة من فرتة النوم الرئيسية أو من
لة  اإلغفاءات, جيري فيها استعادة تفصيلية ألحالم مطوَّ
, وتتضمن عادة هتديدات للبقاء أو لألمن أو  ومرعبة جداً

ناء النصف الثاين لتقدير الذات, حتدث االستيقاظات عامة أث
 .من فرتة النوم

B −  عند االستيقاظ من الكوابيس املرعبة, رسعان ما يصبح
عىل النقيض من التخليط وانعدام (الشخص متوجهاً ويقظاً 
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التوجه املشاهد يف اضطراب الرعب النومي وبعض أشكال 
 ).الرصع

C −  تسبب التجربة احللمية أو اضطراب النوم الذي ينشأ عن
ضائقة مهمة رسيرياً أو اختالالً يف األداء االستيقاظ 

االجتامعي أو املهني أو جماالت أخر هامة من األداء 
 .الوظيفي

D −  ال حتدث الكوابيس حرصاً أثناء سري اضطراب عقيل
وال ) مثل, هذيان, اضطراب الكرب ما بعد الرضح(آخر 

مثل, سوء (تنجم عن تأثريات فيزيولوجية مبارشة ملادة 
 .أو عن حالة طبية عامة) ار, تناول دواءاستخدام عق

 Sleep Terror Disorderاضطراب الرعب النومي  307.46 ■

A −  ,نوبات معاودة حيدث فيها استيقاظ مفاجئ من النوم
وهي حتدث أثناء الثلث األول من فرتة النوم الرئيسية وتبدأ 

 .برصخة ذعر

B −  خوف شديد وعالمات إثارة ذاتية مثل ترسع القلب
 .ع التنفس والتعرق, أثناء كل نوبةوترس
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C −  عدم استجابة نسبية جلهود اآلخرين يف بث الراحة
 .للمريض أثناء النوبة

D −  تسبب النوبات ضائقة مهمة رسيرياً أو اختالالً يف األداء
االجتامعي أو املهني أو جماالت أخر هامة من األداء 

 .الوظيفي

E− وجية مبارشة ال ينجم االضطراب عن تأثريات فيزيول
أو عن حالة ) مثل سوء استخدام عقار, تناول دواء(ملادة 

 .طبية عامة

 )السري النومي(اضطراب الرسنمة  307.46 ■

   Sleepwolking Disorder 
A −  نوبات متكررة من النهوض من الرسير أثناء النوم

والتجول, حتدث عادة أثناء الثلث األول من فرتة النوم 
 .الرئيسية

B −  دون تعابري يكون , , حمدقاً وجه الشخص وهو مرسنمٌ
وهو غري مستجيب نسبياً جلهود اآلخرين من أجل التواصل 

 .معه, وال يمكن إيقاظه إال بصعوبة بالغة
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C −  إما من نوبة الرسنمة أو يف الصباح (عند االستيقاظ
 ., ال يتذكر الشخص النوبة)التايل

D − يف غضون بضع دقائق عقب االستيقاظ من نوبة 
الرسنمة, ال يكون ثمة اختالل يف النشاط العقيل أو السلوك 

رغم أنه قد يكون هناك فرتة أولية قصرية من التخليط أو (
 ).انعدام التوجه

E−  تسبب الرسنمة ضائقة مهمة رسيرياً أو اختالالً يف األداء
االجتامعي أو املهني أو جماالت أخر هامة من األداء 

 .الوظيفي

F− طراب عن تأثريات فيزيولوجية مبارشة ال ينجم االض
أو عن حالة ) مثل سوء استخدام عقار, تناول دواء(ملادة 

 .طبية عامة

 النوم املضطرب غري املحدد يف مكان آخر 307.47 ■

   Parasomnia Not Otherwise Specified 
أدرجت فئة النوم املضطرب غري املحدد يف مكان آخر, 

حوادث سلوكية أو لالضطرابات التي تتصف بوجود 
فيزيولوجية شاذة أثناء النوم أو أثناء العبور من النوم إىل 
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اليقظة, ولكنها ال حتقق معايري أي حالة نوم مضطرب 
 :تتضمن األمثلة. نوعي

فعالية حركية, غالباً : REMاضطراب السلوك يف نوم  −1
ذات طبيعة عنيفة, تنشأ أثناء نوم حركة العني الرسيعة 

(REM) .الرسنمة, متيل هذه النوبات إىل احلدوث  وبخالف
 .يف فرتة متأخرة من الليل وترتافق مع تذكر أحالم زاهية

العجز عن القيام بحركة إرادية أثناء االنتقال : شلل النوم −2
قد حتدث النوبات يف بداية النوم . بني االستيقاظ والنوم

طاردة للنوم (أو عند االستيقاظ ) hypnagogicنُعاسية (
hypnoponpic .( ترتافق النوبات عادة بقلق شديد, ويف بعض

حيدث شلل النوم . احلاالت, باخلوف من موت وشيك
بشكل شائع كعرض مرادف للسبخ, ويف حاالت كهذه, 

ز بصورة منفصلة  .ينبغي أال يرمَّ

حاالت يتوصل فيها الطبيب إىل استنتاج بوجود نوم  −3
إذا كان بدئياً أو  مضطرب, لكنه يكون غري قادر عىل تقرير ما

 .نامجاً عن حالة طبية عامة أو حمدثاً بامدة

 اضطرابات النوم املرتبطة باضطراب عقيل آخر
Sleep Disorders Related to 
Another Mental Disorder 
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أرش إىل االضطراب عىل ... [األرق املرتبط بـ 307.42 ■
 ...II[                   Insomnia Related toأو  Iاملحور 

[Indicate the Axis I or Axis II Disorder] 
A −  املسيطرة هي صعوبة استهالل النوم أو الشكو

املحافظة عليه, أو النوم غري الرتميمي, ملدة شهر عىل األقل, 
وذلك يرتافق مع تعب هناري أو اختالل يف األداء الوظيفي 

 .النهاري

B −  ئقة مهمة ضا) أو عواقبه النهارية(يسبب اضطراب النوم
رسيرياً أو اختالالً يف األداء االجتامعي أو املهني أو يف 

 .جماالت أخر هامة من األداء الوظيفي

C −  ر بأن األرق متعلق باضطراب عىل املحور قرَّ  IIأو  Iيُ
مثل, اضطراب اكتئايب جسيم, اضطراب قلق معمم, (

لكنه من الشدة بام يكفي لكي ) اضطراب تأقلم مع قلق
 .ية رسيرية مستقلةيستحق عنا

D −  ال يعلل االضطراب بصورة أفضل من خالل اضطراب
مثل السبخ, اضطراب نوم مرتبط بالتنفس, (آخر يف النوم 

 ).أحد أشكال النوم املضطرب
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E−  ال ينجم االضطراب عن تأثريات فيزيولوجية مبارشة
أو عن حالة ) مثل, سوء استخدام عقار, تناول دواء(ملادة 

 .طبية عامة

أرش إىل االضطراب عىل ... [فرط النوم املرتبط بـ 307.44 ■
 ...II[              Hypersomnia Related toأو  Iاملحور 

[Indicate the Axis I or Axis II Disorder] 
A −  الرئيسية هي النوم املفرط ملدة شهر عىل األقل الشكو

م كام يستدل عليه إما بنوبات مطولة من النوم أو نوبات نو
 .هنارية حتدث بشكل يومي تقريباً 

B −  يسبب النوم املفرط ضائقة مهمة رسيرياً أو اختالالً يف
األداء االجتامعي أو املهني أو يف جماالت أخر هامة من 

 .األداء الوظيفي

C −  ر أن فرط النوم مرتبط باضطراب آخر عىل املحور قرَّ  Iيُ
مثل, اضطراب اكتئايب جسيم, اضطراب عرس ( IIأو 
, لكنه من الشدة بام يكفي لكي يستدعي اهتامماً )املزاج

 .رسيرياً مستقالً 

D −  ال يُعلل االضطراب بصورة فضىل من خالل اضطراب
مثل, السبخ, اضطراب نوم مرتبط بالتنفس, أحد (نوم آخر 
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أو من خالل عدم كفاية مقدار ) أشكال النوم املضطرب
 .النوم

E− يولوجية مبارشة ال ينجم االضطراب عن تأثريات فيز
أو ) مثل, سوء استخدام دواء, تناول دواء موصوف(ملادة 

 .عن حالة طبية عامة

 اضطرابات نوم أخرOther Sleep Disorders 

■ 780.XX أرش إىل احلالة ... [اضطراب النوم الناجم عن
 ...Sleep Disorder Due to                   ]الطبية العامة

   [Indicate the General Medical Condition] 
A −  اضطراب بارز يف النوم, وهو من الشدة بام يكفي

 .الستدعاء عناية رسيرية مستقلة

B −  ثمة دليل من القصة أو الفحص اجلسدي أو املوجودات
املخربية, بأن االضطراب هو نتيجة فيزيولوجية مبارشة 

 .حلالة طبية عامة

C − اضطراب  ال يعلَّل االضطراب بصورة أفضل من خالل
مثل اضطراب التأقلم الذي يكون عامل الشدة (عقيل آخر 

 ).فيه مرض طبي خطري
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D − ال حيدث االضطراب حرصاً أثناء سري حالة هذيان. 

E−  ال حيقق االضطراب معايري اضطراب مرتبط بالنوم أو
 .السبخ

F−  ًيسبب اضطراب النوم ضائقة مهمة رسيرياً أو اختالال
املهني أو يف جماالت هامة أخر من  يف األداء االجتامعي أو

 .األداء الوظيفي

د النمط  :حدِّ

 .إذا كان اضطراب النوم املسيطر هو األرق: نمط األرق .52

إذا كان اضطراب النوم املسيطر هو : نمط فرط النوم .54
 .فرط النوم

إذا كان اضطراب النوم املسيطر : نمط النوم املضطرب .59
 .هو النوم املضطرب

إذا وجد أكثر من اضطراب نوم بدون : مط املختلطالن .59
 .سيطرة أي منها

ن اسم احلالة الطبية العامة عىل املحور : مالحظة ترميزية ضمِّ
I ,اضطراب النوم الناجم عن داء رئوي حارص  780.52, مثال
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ز أيضاً احلالة الطبية العامة عىل  مزمن, نمط األرق; رمّ
 ).الرواميزمن أجل  Gانظر امللحق ( IIIاملحور 

 اضطراب النوم املحدث بامدة ■

   Substance-Induced Sleep Disorder 
A −  اضطراب بارز يف النوم من الشدة بام يكفي الستدعاء

 .انتباه رسيري مستقل

B −  ثمة دليل من القصة أو الفحص اجلسدي أو املوجودات
 :(2)أو  (1)املخربية عىل وجود إما 

أثناء االنسامم باملادة أو  Aار تطورت األعراض يف املعي (1)
 .االمتناع عنها أو يف غضون شهر من ذلك

 .استخدام املادة مرتبط سببياً باضطراب النوم (2)

C −  علَّل االضطراب بصورة أفضل من خالل ال يُ
والدالئل عىل أن . اضطراب نوم آخر غري حمدث بامدة

األعراض تعلل بصورة أفضل من خالل اضطراب نوم 
تسبق األعراض بداية : بامدة قد تتضمن اآليتغري حمدث 

; تستمر األعراض )أو استخدام الدواء(استخدام املادة 
, حوايل الشهر(لفرتة مهمة من الزمن  بعد توقف ) مثالً
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االمتناع احلاد أو االنسامم الشديد أو أن هذه األعراض 
تزيد بشكل واضح عام يمكن توقعه من معرفتنا لنمط أو 

ملستخدمة أو مدة االستخدام; أو أن هناك مقدار املادة ا
دليل يقرتح وجود اضطراب نوم مستقل غري حمدث بامدة 

 ).مثل, قصة نوبات معاودة غري مرتبطة بامدة(

D − ال حيدث االضطراب حرصاً أثناء سري حالة هذيان. 

E −  ًيسبب اضطراب النوم ضائقة مهمة رسيرياً أو اختالال
ي أو يف جماالت هامة أخر يف األداء االجتامعي أو املهن

 .من األداء الوظيفي

ينبغي وضع هذا التشخيص بدالً من تشخيص : مالحظة
االنسامم بامدة أو االمتناع عن مادة فقط حني تكون أعراض 
النوم زائدة عام يصاحب عادة متالزمة االنسحاب أو 
االمتناع, وعندما تكون األعراض من الشدة بام يكفي 

 .يري مستقلالستدعاء انتباه رس

ز اضطراب النوم املحدث بامدة   ]:اسم املادة النوعية[رمّ

الكافئني;  292.89األمفيتامني;  292.89الكحول;  291.89(
املهدئات أو  292.89األفيونات;  292.89الكوكائني;  292.89
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أو غري [مادة أخر  292.89املنومات أو مضادات القلق; 
 ]).معروفة

 .راءات التسجيلانظر إج: مالحظة ترميزية

د النمط  :حدِّ

 .إذا كان اضطراب النوم املسيطر هو األرق: نمط األرق

إذا كان اضطراب النوم املسيطر هو فرط : نمط فرط النوم
 .النوم

إذا كان اضطراب النوم املسيطر هو : نمط النوم املضطرب
 .النوم املضطرب

إذا وجد أكثر من اضطراب نوم من دون : النمط املختلط
 .أي منها سيطرة

د إذا كان  :حدِّ

إذا حتققت معايري االنسامم باملادة : مع بدء أثناء االنسامم
 .وتطورت األعراض أثناء متالزمة االنسامم
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إذا حتققت معايري االمتناع عن املادة : مع بدء أثناء االمتناع
وتطورت األعراض أثناء متالزمة االمتناع أو بعدها بمدة 

 .قصرية

 عىل الدافعاضطرابات السيطرة 

 غري املصنفة يف مكان آخر
Impulse-Control Disorders 
Not Elsewhere Classified 

 االضطراب االنفجاري املتقطع 312.34 ■

   Intermittent Explosive Disorder 
A −  من اإلخفاق يف مقاومة ) حمددة(عدة نوبات متاميزة

ة االندفاعات العدوانية والتي ينشأ عنها أعامل عدواني
 .خطرية أو تدمري ممتلكات

B −  درجة العدوانية التي تظهر أثناء النوبات ال تتناسب
بة  .وبوضوح مع أي عوامل شدة نفسية مرسِّ

C −  ال تعلل النوبات العدوانية بصورة أفضل من خالل
مثل, اضطراب الشخصية املعادية (اضطراب عقيل آخر 

للمجتمع أو اضطراب الشخصية احلدودية أو اضطراب 
هاين أو نوبة هوسية أو اضطراب مسلك أو اضطراب ذ
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وال تنجم عن تأثريات ) فرط احلركية/ عجز االنتباه
مثل, سوء استخدام عقار, (فيزيولوجية مبارشة ملادة 

مثل, رضح الرأس, (أو عن حالة طبية عامة ) تناول دواء
 ).مرض ألزهايمر

 Kleptomaniaهوس الرسقة  312.32 ■

A − اومة االندفاعات لرسقة األشياء إخفاق معاود يف مق
التي ال حيتاجها الشخص الستخدامه اخلاص وال لقيمتها 

 .املالية

B − إحساس متزايد بالتوتر قبل ارتكاب الرسقة مبارشة. 

C −  أو االرتياح ) الرضا(اإلحساس باملتعة واإلشباع
 .وقت ارتكاب الرسقة) التفريج(

D −  االنتقام وهي ال تُرتكب الرسقة للتعبري عن الغضب أو
 .ليست استجابة لوهم أو أهالس

E−  ال يُعلل فعل الرسقة بصورة أفضل من خالل اضطراب
املسلك أو نوبة هوسية أو اضطراب شخصية معادية 

 .للمجتمع

 Pyromaniaهوس إشعال احلرائق  312.33 ■
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A − إشعال نار مقصود وهادف يف أكثر من مناسبة أو فرصة. 

B −  قبل الفعلتوتر أو إثارة عاطفية. 

C −  افتتان بالنار أو اهتامم هبا أو فضول حوهلا أو انجذاب هلا
مثل, املعدات ) (املواضيع املتعلقة هبا(وبسياقاهتا الظرفية 

 ).املتعلقة بالنار, استخداماهتا, عواقب احلريق

D −  اإلحساس باملتعة أو الرضا أو التفريج عند إشعال
 .يف عواقبها النريان أو عند مشاهدهتا أو املشاركة

E −  ال يتم إشعال النار من أجل كسب مايل أو للتعبري عن
إيديولوجيا سياسية أو إلخفاء فعل جرمي أو للتعبري عن 
الغضب أو االنتقام أو لتحسني ظروف املعيشة للشخص, 
أو كاستجابة لوهم أو أهالس أو كنتيجة ملحاكمة خمتلة 

 ).مثل, العته, التخلف العقيل, االنسامم بامدة(

F−  ال يُعلل إشعال النار بصورة أفضل من خالل اضطراب
مسلك أو نوبة هوسية أو اضطراب شخصية معادية 

 .للمجتمع

 Pathological Gamblingاملقامرة املرضية  312.31 ■
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A −  سلوك مقامر سيئ التالؤم مستمر ومعاود, يستدل عليه
 :من التظاهرات التالية) أو أكثر(بخمسة 

مثل, االنشغال بإعادة إحياء جتارب (قامرة انشغال بامل (1)
املقامرة املاضية أو بتعويق املغامرة التالية أو التخطيط هلا, 
 ).أو التفكري بأساليب للحصول عىل املال الذي سيقامر به

حيتاج للمقامرة بمقادير متزايدة من املال وذلك من  (2)
 .أجل الوصول إىل اإلثارة املرغوبة

تكررة غري ناجحة للسيطرة عىل قام بمجهودات م (3)
 .املقامرة أو للرتاجع أو التوقف عنها

يكون متملمالً أو مستثاراً عند حماولته ختفيض  (4)
 .عمليات املقامرة أو إيقافها

يقامر كوسيلة للهروب من املشكالت أو للتخفيف من  (5)
مثل, الشعور بانعدام احليلة, الشعور بالذنب, (مزاج عكر 
 ).ابالقلق, االكتئ

بعد خسارته املال يف املقامرة, غالباً ما يعود يف يوم آخر  (6)
 ).يطارد خسارته(ليسرتجع خسارته 
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يكذب عىل أفراد األرسة أو املعالج أو اآلخرين  (7)
 .ليخفي مد تورطه باملقامرة

يرتكب أفعاالً الرشعية مثل التزوير أو االحتيال أو  (8)
 .تهالرسقة أو االختالس لتمويل مقامرا

خياطر أو يفقد عالقة مهمة أو عمل أو تعليم أو فرصة  (9)
 .احلصول عىل مهنة بسبب املقامرة

يتكل عىل اآلخرين لتأمني املال من أجل اخلروج من  (10)
 .وضع مايل يائس سببته املقامرة

B −  ال يُعلل السلوك املقامر بصورة أفضل من خالل نوبة
 .هوسية

 Trichotillomaniaهوس نتف الشعر  312.39 ■

A −  نتف املرء املعاود لشعره والذي يؤدي إىل فقد شعر
 .واضح

B −  إحساس متزايد بالتوتر قبل نتف الشعر مبارشة, أو عند
 .حماولته مقاومة هذا السلوك

C −  أو املتعة أو التفريج عند ) اإلشباع(إحساس بالرضا
 .اقتالع الشعر
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D − اب ال يُعلل االضطراب بشكل أفضل من خالل اضطر
 ).مثل حالة جلدية(عقيل آخر وال ينجم عن حالة طبية عامة 

E−  يسبب االضطراب ضائقة مهمة رسيرياً أو اختالالً يف
األداء االجتامعي أو املهني أو يف جماالت أخر مهمة من 

 .األداء الوظيفي

 اضطراب السيطرة عىل الدافع غري املحدد يف مكان آخر 312.30 ■

   Impulse-Control Disorder Not Otherwise Specified 
مثل (خصصت هذه الفئة الضطرابات السيطرة عىل الدافع 

والتي ال حتقق معايري أي اضطراب نوعي ) نزع اجللد
للسيطرة عىل الدافع أو الضطراب عقيل آخر يمتلك مظاهر 
تتضمن السيطرة عىل الدافع كانت قد وصفت يف مكان آخر 

 ).عىل مادة, شذوذ جنيسمثل االعتامد (من هذا الدليل 

 اضطرابـات التأقلم
Adjustment Disorders 

 Adjustment Disordersاضطرابات التأقلم  ■

A −  تطور أعراض انفعالية أو سلوكية كاستجابة لشدة
أشهر من  3يمكن حتديدها, وحتدث يف غضون ) شدات(

 ).الشدات(بداية الشدة 
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B − , كام يستدل  هذه األعراض أو السلوكيات هامة رسيرياً
 :عليها بواحد من التظاهرين التاليني

ضائقة رصحية تتجاوز ما يمكن توقعه من التعرض  (1)
 .لعامل الشدة

اختالل هام يف األداء االجتامعي أو املهني  (2)
 ).األكاديمي(

C −  ال حيقق االضطراب املرتبط بالشدة معايري اضطراب
ضطراب , وهو ليس جمرد تفاقم الIنوعي آخر عىل املحور 

 .IIأو املحور  Iسابق الوجود عىل املحور 

D −  الفجيعة(ال متثل األعراض حالة الفقد.( 

E−  فإن األعراض ال ) أو عقابيله(حاملا ينتهي عامل الشدة
 .أشهر إضافية 6تدوم أكثر من 

د إذا كان  :حدِّ

 .أشهر 6إذا استمر االضطراب أقل من : حاداً 

بالتعريف, ال . هر أو أكثرأش 6إذا استمر االضطراب : مزمناً 
أشهر بعد انتهاء عامل  6يمكن لألعراض أن تدوم أكثر من 

د املزمن حني تكون  الشدة أو عقابيله, وبالتايل يطبق املحدِّ
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أشهر كاستجابة لعامل شدة  6مدة االضطراب أكثر من 
 .مزمن أو لعامل شدة يمتلك عقابيل باقية

النمط الفرعي جيري ترميز اضطرابات التأقلم بناء عىل 
يمكن حتديد . والذي يتم اختياره تبعاً لألعراض املسيطرة

 .IVالنوعية عىل املحور ) الشدات(الشدة 

عندما تكون التظاهرات املسيطرة : مع مزاج اكتئايب 309.0
أو  Tearfulnessأعراضاً مثل املزاج املنخفض أو احلزن الدامع 

 .مشاعر اليأس

تظاهرات املسيطرة أعراضاً عندما تكون ال: مع قلق 309.24
ل(مثل العصبية أو القلق التوجيس أو اجلزع  ) التوهُّ

Jitteriness أو عند األطفال, خوف من االنفصال عن رموز ;
 .التعلق الرئيسيني) أشخاص(

عندما تكون : مع قلق ومزاج اكتئايب خمتلط 309.28
 .التظاهرات املسيطرة هي تشارك بني االكتئاب والقلق

عندما يكون التظاهر املسيطر : اضطراب يف املسلك مع 309.3
هو اضطراب يف املسلك, حيدث فيه انتهاك حلقوق اآلخرين 
أو لألعراف والقواعد االجتامعية مع األخذ بعني االعتبار 

مثال, التغيب عن املدرسة, التخريب, (سن الشخص 
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القيادة املتهورة, العراك, ختلّف عن املسؤوليات القانونية 
 ).هلاوإمها

عندما : مع اضطراب خمتلط يف املسلك واالنفعاالت 309.4
مثل, (تكون التظاهرات املسيطرة أعراضاً انفعالية 

انظر النمط (واضطراب يف املسلك ) االكتئاب, القلق
 ).الفرعي أعاله

مثل (وذلك لالرتكاسات سيئة التكيف : غري املحدد 309.9
و االنفكاك الشكاو اجلسدية أو االنسحاب االجتامعي أ

لعوامل الشدة غري ) عن العمل أو النشاط األكاديمي
املصنفة عىل أهنا واحدة من األنامط الفرعية النوعية 

 .الضطراب التأقلم

يف التقييم املتعدد املحاور, يمكن اإلشارة : مالحظة ترميزية
مثل ( IVإىل طبيعة عامل الشدة بإدراجه عىل املحور 

 ).الطالق
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 صيةاضطرابات الشخ

Personality Disorders 
يبدأ هذا الفصل بتعريف عام الضطراب الشخصية الذي 
. ينطبق عىل كل من اضطرابات الشخصية النوعية العرشة

زة عىل املحور  رمّ  .IIكل اضطرابات الشخصية مُ

 املعايري التشخيصية العامة الضطرابات الشخصية ■

A − بيّنة  طراز ثابت من خربة وسلوك داخليني حييد بصورة
يتبد هذا الطراز يف جمالني . عام هو منتظر من ثقافة الفرد

 :من املجاالت التالية) أو أكثر(

أي الطرق التي يدرك ويفرسّ فيها الفرد (االستعراف  (1)
 ).ذاته والناس اآلخرين واحلوادث

أي مد وشدة وتقلقل ( Affectivityالوجدانية  (2)
 ).ومالءمة االستجابة االنفعالية

 Interpersonalاألداء الوظيفي بني الشخيص  (3)

Functioning. 

 .السيطرة عىل الدافع (4)
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B −  يتصف الطراز الثابت بعدم املرونة والشمولية يف جمال
 .واسع من املواقف الشخصية واالجتامعية

C −  يقود الطراز الثابت إىل ضائقة هامة رسيرياً أو إىل اختالل
ي أو جماالت أخر هامة من يف األداء االجتامعي أو املهن

 .األداء الوظيفي

D −  يتصف الطراز بأنه ثابت ومديد ويمكن تقيصّ بدايته يف
 .العودة عىل األقل إىل املراهقة أو مرحلة البلوغ األوىل

E−  علَّل الطراز الثابت باعتباره تظاهراً أو عاقبة ال يُ
 .الضطراب عقيل آخر

F−  فيزيولوجية مبارشة ال ينجم الطراز الثابت عن تأثريات
أو حالة طبية عامة ) مثل سوء استخدام عقار, دواء(ملادة 

 ).مثل رضح الرأس(

 من اضطرابات الشخصية Aاملجموعة 

 اضطراب الشخصية الزوراين 301.0 ■

   Paranoid Personality Disorder 
A −  ارتياب وشك عميم يف اآلخرين بحيث يفرس دوافعهم

, يبتدئ هذا االرتياب منذ Malevolentعىل أهنا خبيثة الطوية 
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من السياقات, كام ) تنوع(البلوغ الباكر ويتبد يف تشكيلة 
 :من التايل) أو أكثر(يستدل عليه من أربعة 

ارتيابات, دون أساس كاف, يف أن اآلخرين يستغلونه  (1)
 .أو يلحقون به األذ أو خيدعونه

غ هلا حول وفاء وائتامن (2) ية منشغل بشكوك ال مسوّ
 .األصدقاء والزمالء

جم عن الوثوق يف اآلخرين بسبب اخلوف غري  (3) حمُ
غ من أن املعلومات ستستخدم بشكل خبيث ضده  .املسوّ

يستنبط من املالحظات أو األحداث الربيئة إهانات  (4)
 .وهتديدات خفيّة

حيمل الضغائن بصورة متواصلة أي ال يصفح عن  (5)
 .راتاإلهانات أو األذيات أو االحتقا

يستشعر هجومات عىل شخصه أو سمعته ال تكون  (6)
ظاهرة لآلخرين وهو رسيع االستجابة بغضب أو القيام 

 .هبجوم مضاد

غ, يف إخالص الزوج  (7) لديه شكوك متكررة, دون مسوّ
 .أو الرشيك اجلنيس
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B −  ال حيدث حرصاً أثناء سري الفصام, أو اضطراب مزاج
 آخر, وليس نامجاً عن مع مظاهر ذهانية, أو اضطراب ذهاين

 .تأثريات فيزيولوجية مبارشة حلالة طبية عامة

قبل (إذا حتققت املعايري قبل بدء الفصام, أضف : مالحظة
اضطراب الشخصية الزورانية «: مثال) Premorbidاملريض 

 .»)قبل املريض(

 اضطراب الشخصية الفصامانية 301.20 ■

   Schizoid Personality Disorder 
A − ز شامل من االنعزال عن العالقات االجتامعية طرا

وجمال ضيق من التعبري االنفعايل يف املواقف بني الشخصية, 
يبدأ يف فرتة البلوغ األوىل ويتظاهر يف جمموعة متنوعة من 

 :من التايل) أو أكثر(السياقات, كام يستدل عليه بأربعة 

بام  ال يرغب املصاب بالعالقة احلميمة وال يستمتع هبا, (1)
 .يف ذلك كونه فرداً يف عائلة

 .خيتار غالباً أنشطة فردية (2)

يبدي رغبة قليلة أو معدومة يف خوض جتارب جنسية  (3)
 .مع شخص آخر
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 .يستمتع يف نشاطات قليلة أو ال يستمتع (4)

بني أو مؤمتنني ما عدا أقارب  (5) يفتقر إىل أصدقاء مقرّ
 .الدرجة األوىل

 .ء اآلخرين أو انتقاداهتميظهر المباالة إلطرا (6)

, أو انعزاالً أو تسطحاً وجدانياً  (7)  .يبدي بروداً عاطفياً

B −  ال حيدث االضطراب حرصاً أثناء سري الفصام, أو
اضطراب مزاج مع مظاهر ذهانية, أو اضطراب ذهاين آخر, 
أو اضطراب نامئي شامل وهو ليس نامجاً عن تأثريات 

 .امةفيزيولوجية مبارشة حلالة طبية ع

فْ : مالحظة قبل «إذا حتققت املعايري قبل بدء الفصام, أضِ
قبل (اضطراب شخصية فصامانية, «: مثال» املريض
 .»)املريض

 اضطراب الشخصية من النمط الفصامي 301.22 ■

   Schizotypal Personality Disorder 
A −  طراز معمم من القصور االجتامعي وبني الشخيص يتميز

حاد يف العالقات احلميمة وانخفاض ) انزعاج(بتنغيص 
القدرة عىل إقامتها, فضالً عن حتريفات استعرافية أو إدراكية 
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وغرابات سلوكية, يبدأ يف الكهولة الباكرة ويتظاهر يف 
أو (جمموعة متنوعة من السياقات, كام يستدل عليه بخمسة 

 :من التايل) أكثر

 ).عمع نفي أوهام املرج) (اإلشارة(أفكار املرجع  (1)

اعتقادات شاذة أو تفكري سحري يؤثر عىل السلوك وال  (2)
مثل, االعتقاد باخلرافات أو (يتوافق مع املعايري الثقافية 

أو التخاطر, أو ) قوة كشف الغيب(اإليامن باالستبصار 
, وعند األطفال واملراهقني, ختيالت أو »احلاسة السادسة«

 ).انشغاالت مستغربة

عادية, بام فيها انخداعات خربات إدراكية غري  (3)
 .جسدية

مثال, غموض أو تفصيلية أو (تفكري وكالم شاذ  (4)
 ).جمازية أو إسهاب أو نمطية

 .تفكري ارتيايب أو زوراين (5)

د  (6) دَّ  ).متضيِّق(وجدان غري مناسب أو حمُ

 .سلوك أو مظهر شاذ أو غريب (7)
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قارب انعدام األصدقاء املقربني أو املؤمتنني ما عدا أ (8)
 .الدرجة األوىل

قلق اجتامعي مفرط ال يتناقص باأللفة ويميل للرتافق  (9)
 .مع خوف زوراين وليس تقييامً سلبياً للذات

B −  ال حيدث حرصاً أثناء سري الفصام, أو اضطراب مزاج
مع مظاهر ذهانية أو اضطراب ذهاين آخر أو اضطراب نامئي 

 .شامل

ف  إذا حتققت املعايري قبل بدء: مالحظة قبل «الفصام, أضِ
اضطراب شخصية من النمط الفصامي «, مثال, »املريض

  .»)قبل املريض(
  

 من اضطرابات الشخصية Bاملجموعة 
Cluster B Personality Disorders 

 اضطراب الشخصية املعادية للمجتمع 301.7 ■

   Antisocial Personality Disorder 
A − رين وانتهاكها طراز شامل من االستهانة بحقوق اآلخ

أو (حيدث منذ سن اخلامسة عرشة, كام يستدل عليه بثالثة 
 :من التايل) أكثر
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اإلخفاق يف االمتثال للقواعد االجتامعية فيام يتعلق  (1)
بالسلوكيات املرشوعة كام يستدل عىل ذلك بالقيام بأفعال 

 .تكون أساساً للتوقيف

داع, كام يستدل عليه بالكذب املتكرر أو (2) استخدام  اخلِ
األسامء املستعارة, أو االحتيال عىل اآلخرين هبدف املنفعة 

 .الشخصية أو املتعة

 .االندفاعية أو اإلخفاق يف التخطيط للمستقبل (3)

االستثارة والعدوانية كام يستدل عليها باملشاجرات  (4)
 .املتكررة والتعديات

 .االستهتار املتهور بسالمة الذات واآلخرين (5)

مسؤولية الدائمة كام يستدل عليها من اإلخفاق يف الال (6)
 .املحافظة عىل عمل دائم أو يف االلتزامات املالية الرشيفة

االفتقار إىل الشعور بالندم, كام يستدل عليه بالالمباالة  (7)
عند إحلاق األذ أو تربيره, أو عند إساءة معاملته أو عند 

 .رسقته شخصاً آخر

B −  األقل سنة عىل 18عمر الفرد. 

C −  سنة 15ثمة دليل عىل اضطراب مسلك بدأ قبل عمر. 
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D −  السلوك املعادي للمجتمع ال يقع حرصاً يف سياق
 .الفصام أو يف سياق نوبة هوسية

 اضطرابات الشخصية احلدودية 301.83 ■

   Borderline Personality Disorder 
طراز ثابت من عدم االستقرار يف العالقات مع اآلخرين, 

 صورة الذات ويف العواطف واالندفاعية الواضحة, ويف
حيث يكون البدء يف فرتة مبكرة من البلوغ ويتجىل يف 

أو (جمموعة متنوعة من السياقات كام يستدلّ عليه بخمسة 
 :من التظاهرات التالية) أكثر

 .حماوالت حممومة لتجنب هجران حقيقي أو متخيل (1)

ن السلوك االنتحاري: مالحظة ه للذات  ال تضمِّ أو املشوّ
 .والذي سيذكر يف املعيار اخلامس

طراز من العالقات غري املستقرة واحلادة مع اآلخرين  (2)
يتسم باالنتقال بني أقىص املثال الكاميل وأقىص التبخيس 

 .من القدر

عدم استقرار واضح وثابت يف : اضطراب اهلوية (3)
 .صورة الذات أو اإلحساس بالذات
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 جمالني عىل األقل من املجاالت التي االندفاعية يف (4)
مثل, اإلنفاق, (حتمل إمكانية إحلاق األذ بالذات 

اجلنس, سوء استخدام املواد, السياقة املتهورة, اإلفراط 
ن السلوك االنتحاري أو : مالحظة). الطعامي ال تضمّ

ه للذات الذي سيأيت ذكره يف املعيار اخلامس  .املشوّ

و إملاحات أو هتديدات أو سلوك انتحاري متكرر أ (5)
ه للذات  .سلوك مشوّ

عدم االستقرار االنفعايل الناجم عن إعادة تنشيط  (6)
مثل عرس مزاج نويب حاد أو استثارة أو (واضح للمزاج 

قلق, تستمر عادة بضع ساعات ونادراً فقط ما تستمر 
 ).ألكثر من بضعة أيام

 .إحساسات مزمنة بالفراغ (7)

املناسب أو الصعوبة يف جلم  الغضب الشديد غري (8)
مثل, تظاهرات متكررة للغضب, غضب (الغضب 

 ).ثابت, شجارات متكررة

تفكري زوراين عابر مرتبط بالشدة أو أعراض انشقاقية  (9)
 .شديدة
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 اضطراب الشخصية اهليسرتيونية 301.50 ■

   Histrionic Personality Disorder 
تباه, يبدأ يف فرتة طراز ثابت من فرط االنفعالية وجذب االن

مبكرة من البلوغ ويتظاهر يف جمموعة متنوعة من السياقات, 
 :من التظاهرات التالية) أو أكثر(كام يتبد من خالل مخسة 

ينزعج املصاب يف املواقف التي ال يكون فيها حمور  (1)
 .االهتامم

غوٍ  (2) غالباً ما يتسم يف عالقته مع اآلخرين بسلوك مُ
 .مناسب أو بسلوك مثري جنسياً بشكل غري

 .يظهر برسعة حتوالً وتعبرياً سطحياً عن العواطف (3)

 .يستخدم باستمرار املظهر اجلسدي للفت االنتباه (4)

) ذايت(لديه أسلوب يف الكالم مفرط يف التعبريية  (5)
 .ويفتقر إىل التفاصيل

يبدي حركات متثيلية ومرسحية وتعبرياً مبالغاً فيه عن  (6)
 .العواطف

لديه قابلية لإلحياء, أي يتأثر بسهولة باآلخرين أو  (7)
 .الظروف
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 .يعترب عالقاته أكثر محيمية مما هي عليه يف الواقع (8)

 اضطراب الشخصية النرجسية 301.81 ■

   Narcissistic Personality Disorder 
واحلاجة إىل ) يف اخليال أو السلوك(طراز ثابت من العظمة 

, Empathyإىل القدرة عىل التفهم العاطفي التقدير واالفتقار 
يبدأ يف فرتة مبكرة من البلوغ ويتظاهر يف جمموعة متنوعة من 

من التظاهرات ) أو أكثر(السياقات, كام يستدل عليه بخمسة 
 :التالية

مثال, يبالغ يف (لديه شعور عظمة بأمهية الذات  (1)
 اإلنجازات واملواهب ويتوقع أن يُعرتف به كمتفوق دون

 .أن حيقق إنجازات مكافئة

مستغرق يف خياالت عن النجاح الالحمدود أو القوة  (2)
 .أو التألق أو اجلامل أو احلب املثايل

وفريد ويمكن فهمه أو جيب أن » متميز«يعتقد أنه  (3)
ب فقط من قبل أناس مميزين أو من طبقة عليا أو  يصاحَ

 .من قبل مؤسسات خاصة

 .يتطلب تقديراً مفرطاً  (4)



  النفسية لالضطرابات املعدل الرابع واإلحصائي التشخييص الدليل إىل الرسيع املرجع

 

123                http://www.nafsani.blogspot.com/ 

 

, أي, Entitlement) التخويل(لديه شعور بالصدارة  (5)
التوقعات غري املعقولة عن معاملة تفضيلية خاصة أو 

 .االمتثال التلقائي لتوقعاته

استغاليل يف عالقاته الشخصية, أي, يستغل اآلخرين  (6)
 .لتحقيق مآربه

يرفض : يفتقر إىل القدرة عىل التفهم العاطفي (7)
 .بمشاعر وحاجات اآلخرين االعرتاف أو التامهي

غالباً ما يكون حسوداً لآلخرين أو يعتقد أن اآلخرين  (8)
 .يكنّون له مشاعر احلسد

 .يبدي سلوكيات أو مواقف متعجرفة ومتعالية (9)

 من اضطرابات الشخصية Cاملجموعة 
Cluster C Personality Disorders 

 اضطراب الشخصية املتجنّبة 301.82 ■

   Avoidant Personality Disorder 
طراز ثابت من الكفّ االجتامعي وإحساسات بعدم الكفاية 
وفرط احلساسية للتقييم السلبي, يبتدئ يف فرتة مبكرة من 
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البلوغ ويتظاهر يف جمموعة متنوعة من السياقات, كام يستدل 
 :من التظاهرات التالية) أو أكثر(عليه بأربعة 

طلب احتكاكاً مهامً يتجنب النشاطات املهنية التي تت (1)
مع اآلخرين, بسبب اخلوف من االنتقاد أو عدم 

 .االستحسان أو الرفض

يرفض االنخراط مع الناس ما مل يكن متيقناً أنه  (2)
 .سيكون حمبوباً 

يبدي كبحاً يف العالقات احلميمة بسبب اخلوف من أن  (3)
 .يكون موضع سخرية وخزي

املواقف  منشغل بكونه موضع انتقاد أو رفض يف (4)
 .االجتامعية

يكون يف حالة كف أو تثبيط يف املواقف اجلديدة مع  (5)
 .الناس بسبب اخلوف من عدم الكفاية

, أو أدنى من  (6) ينظر إىل نفسه عىل أنه أخرق اجتامعياً
 Personallyاآلخرين أو ال يمتلك جاذبية شخصية 

Unappealing. 
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يتمنّع بصورة غري عادية عن تعريض نفسه  (7)
للمجازفات أو االنخراط يف أنشطة جديدة ألهنا قد تظهر 

 .االرتباك واخلجل

 اضطراب الشخصية االعتامدية 301.6 ■

   Dependent Personality Disorder 
حاجة ثابتة ومبالغ فيها لتعهد املصاب بالرعاية والتي تقود 
إىل سلوك مستكني ومتعلق وخوف من االنفصال, يبتدئ يف 

البلوغ ويتظاهر يف جمموعة متنوعة من فرتة مبكرة من 
من التظاهرات ) أو أكثر(السياقات, كام يستدل عليه بخمسة 

 :التالية

لد املصاب صعوبة يف اختاذ القرارات اليومية دون  (1)
 .مقدار كبري من النصح والتطمني من اآلخرين

حيتاج اآلخرين يف تويل املسؤولية بالنسبة ملعظم  (2)
 .يف حياته املجاالت الرئيسة

جيد صعوبة يف التعبري عن خمالفته لآلخرين بسبب  (3)
ن : مالحظة. خوفه من فقد الدعم أو االستحسان ال تضمّ

 .اخلوف احلقيقي من العقاب
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جيد صعوبة يف البدء بمشاريع خاصة أو القيام بأعامل  (4)
بسبب انعدام الثقة بالنفس يف حماكمته أو قدراته (لوحده 

 ).الباعث أو الطاقة وليس بسبب انعدام

يعمل ما يف وسعه لكسب الرعاية والدعم من  (5)
رة  .اآلخرين إىل حد التطوع للقيام بأعامل منفّ

يشعر باالنزعاج أو العجز حني يكون وحيداً بسبب  (6)
 .خوفه الشديد من عدم متكنه من االهتامم بنفسه

عالقة أخر كمصدر ) باستعجال(ينشد رسيعاً  (7)
 .عم عندما تنتهي عالقة محيمةللرعاية والد

يستغرق بشكل غري واقعي بمخاوف من تركه يتوىل  (8)
 .رعاية نفسه

 اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية 301.4 ■

   Obsessive-compulsive Personality Disorder 
طراز ثابت من االنشغال باالتّساق والكاملية والضبط العقيل 

ساب املرونة واالنفتاح وضبط العالقات الشخصية عىل ح
الية, يبتدئ يف فرتة مبكرة من البلوغ ويتظاهر يف  والفعّ
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أو (جمموعة متنوعة من السياقات, كام يستدل عليه بأربعة 
 :من التظاهرات التالية) أكثر

منشغل بالتفاصيل أو القوانني أو اللوائح أو الرتتيب  (1)
يع إىل حد يض) خمططات العمل(أو التنظيم أو اجلداول 

 .معه املوضوع الرئييس للعمل الذي يقوم به

مثال, (يُظهر كاملية تتدخل يف إمتام الشخص لواجباته  (2)
عجزه عن إهناء مرشوع ألنه ال يتم تلبية معايريه الدقيقة 

 ).جداً 

التفاين الزائد يف العمل واإلنتاجية إىل حد التخيل عن  (3)
اجة وال يفرسَّ ذلك باحل(أوقات الفراغ والصداقات 

 ).االقتصادية الواضحة

ومتصلب فيام ) مدقّق(ذو ضمري حي زائد وموسوس  (4)
ال يفرسَّ ذلك (خيص املسائل األخالقية واملُثُل والقيم 

 ).باهلوية الثقافية أو الدينية

يعجز عن التخيل عن أشياء بالية أو عديمة القيمة  (5)
 .حتى وإن مل تكن حتمل قيمة عاطفية
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ويض أمر املهامت أو العمل لآلخرين ال يرغب يف تف (6)
 .ما مل خيضعوا متاماً لطريقته يف تنفيذ األشياء

يتبنى نمطاً بخيالً يف اإلنفاق نحو نفسه ونحو  (7)
اآلخرين, فاملال يُنظر إليه كيشء ينبغي تكديسه من أجل 

 .كوارث املستقبل

 .يبدي تصلباً وعناداً  (8)

 مكان آخر اضطراب الشخصية غري املحدد يف 301.9 ■

   Personality Disorder Nototherwise Specified 
إحالة إىل (تُعنى هذه الفئة باالضطرابات يف أداء الشخصية 
التي ال ) املعايري التشخيصية العامة الضطرابات الشخصية
ومثال . حتقق معايري أيّ من اضطرابات الشخصية النوعية

ي ذلك وجود مظاهر ألكثر من اضطراب شخصية نوع
والتي ال تلبي املعايري الكاملة ألي اضطراب شخصية 

, لكنها تسبب معاً ضائقة »)الشخصية املختلطة(«بمفرده 
مهمة رسيرياً أو اختالالً يف واحد أو أكثر من جماالت األداء 

يمكن استخدام هذه ). مثل االجتامعي أو املهني(الوظيفي 
الشخصية الفئة أيضاً عندما يقدر الطبيب أن اضطراباً يف 
تتضمن . نوعياً ليس مشموالً يف التصنيف هو املناسب
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األمثلة اضطراب الشخصية االكتئايب واضطراب 
-DSM-IVيف  Bانظر امللحق (الشخصية السلبي ـ العدواين 

TR من أجل املعايري البحثية املقرتحة.(
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حاالت أخر 

 قد تكون مركز اهتمــام رسيري
Other Conditions that may be 
a Focus of Clinical Attention 

يغطي هذا الفصل احلاالت أو املشكالت األخر التي قد 
وهذه احلاالت مرتبطة . تكون مركزاً لالهتامم الرسيري

صفت سابقاً يف هذا الكتيّب  باالضطرابات العقلية التي وُ
املشكلة هي بؤرة التشخيص أو  1): بإحد الطرق التالية

مثال, املشكلة (اضطراب عقيل العالج وليس لد الفرد 
العالئقية بني الرشيكني حيث ليس لد أي من الرشيكني 
أعراض حتقق املعايري الضطراب عقيل, ويف هذه احلالة تُرمز 

لد الفرد  2); )املشكلة العالئقية بني الرشيكني فقط
مثال, مشكلة (اضطراب عقيل ولكن ليس له صلة باملشكلة 

ن فيها أحد الرشيكني رهاب عالئقية بني الرشيكني يكو
 3); )نوعي طارئ, يف هذه احلالة يمكن ترميز االثنني معاً 

لد الفرد اضطراب عقيل متصل باملشكلة, لكن املشكلة 
مثال, (من الشدة بام تكفي لتستأهل اهتامماً رسيرياً مستقالً 

مشكلة عالئقية بني الرشيكني ذات إشكالية بام يكفي لتكون 
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ي مرتافقة أيضاً مع اضطراب اكتئايب جسيم بؤرة املعاجلة وه
). عند أحد الرشيكني, يف هذه احلالة يمكن ترميز االثنني معاً 

ز احلاالت واملشكالت يف هذا الفصل عىل املحور   .Iتُرمَّ

 العوامل النفسية املؤثرة يف احلاالت الطبية
Psychological Factors 

Affecting Medical Conditions 
أرشِ إىل ... [املؤثر عىل] عامل النفيس املحددال... [ 316 ■

 ]احلالة الطبية العامة
A −  زة عىل املحور (وجود حالة طبية عامة  ).IIIمرمّ

B −  عوامل نفسية تؤثر بصورة ضارة عىل احلالة الطبية العامة
 :بإحد الطرق التالية

تؤثر العوامل النفسية يف سري احلالة الطبية العامة كام  (1)
ك بالرتافق الزمني اللصيق بني العوامل النفسية يتبد ذل

 .وتطور أو تفاقم أو تأخر شفاء احلالة الطبية العامة
 .تؤثر العوامل يف معاجلة احلالة الطبية العامة (2)
تشكل العوامل النفسية خماطر صحية إضافية عىل  (3)

 .الفرد
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ترسع االستجابات النفسية املرتبطة بالشدة أو تفاقم  (4)
 .احلالة الطبية العامة أعراض

إذا وجد أكثر (اخرت اسامً مبنياً عىل طبيعة العوامل النفسية 
 ):من عامل واحد, أرش إىل أبرزها

] أرش إىل احلالة الطبية العامة... [اضطراب عقيل مؤثر عىل
كاالضطراب االكتئايب  Iمثال, اضطراب عىل املحور (

 ).اجلسيم يؤخر الشفاء من احتشاء عضلة قلبية

] أرش إىل احلالة الطبية العامة... [أعراض نفسية تؤثر عىل
مثال, األعراض االكتئابية التي تؤخر الشفاء من عمل (

 ).جراحي; والقلق الذي يفاقم الربو

الل شخصية أو أسلوب مواجهة الصعاب املؤثرة عىل ... خِ
مثال, اإلنكار املريض للحاجة ] أرش إىل احلالة الطبية العامة[

ل إىل اجلرا حة عند مريض رسطاين; السلوك العدائي واملتعجّ
 ).الذي يساهم يف املرض القلبي الوعائي

أرش إىل احلالة ... [سلوكيات صحية سيئة التكيّف مؤثرة عىل
مثل, فرط األكل; انعدام التامرين الرياضية; ] (الطبية العامة

 ).اجلنس غري اآلمن



  النفسية لالضطرابات املعدل الرابع واإلحصائي التشخييص الدليل إىل الرسيع املرجع

 

133                http://www.nafsani.blogspot.com/ 

 

رش إىل احلالة أ... [استجابة نفسية مرتبطة بالشدة مؤثرة عىل
مثال, تفاقم حاالت القرحة أو ارتفاع التوتر ] (الطبية العامة

الرشياين أو اضطرابات النظم أو الصداع التوتري املرتبطة 
 ).بالشدة

أرش إىل ... [عوامل نفسية أخر أو غري حمددة مؤثرة عىل
مثال, العوامل بني الشخصية أو ] (احلالة الطبية العامة

 ).يةالثقافية أو الدين

 اضطرابات احلركة املحدثة باألدوية
Medication-Induced Movement Disorders 

أدرجت اضطرابات احلركة املحدثة باألدوية التالية بسبب 
تدبري االضطرابات العقلية أو  1)أمهيتها املتكررة يف 

يف التشخيص  2)احلاالت الطبية العامة بواسطة األدوية; و
مثال, اضطراب القلق ( Iحور التفريقي مع اضطرابات امل

مقابل الزلز املحدث بمضادات الذهان; اجلامود 
 ).مقابل متالزمة مضادات الذهان اخلبيثة) الكتاتونيا(

, »حمدثة باألدوية«رغم أنه جيري وصف هذه احلاالت بأهنا 
فمن الصعب غالباً إقامة عالقة سببية بني التعرض للدواء 
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بعض اضطرابات وحدوث اضطراب احلركة, خاصة وأن 
 .احلركة هذه حيدث أيضاً يف غياب التعرض لألدوية

عىل نطاق واسع  Neurolepticيستخدم التعبري مضاد للذهان 
يف هذا الكتيّب لإلشارة إىل األدوية التي متتلك خواصاً 

ورغم أن هذا التعبري أصبح متقادم . معاكسة للدوبامني
ة املضادة للذهان ألنه يُربز استعداد األدوي) مهجوراً (العهد 

إلحداث حركات شاذة, فإن تعبري مضاد للذهان 
Neuroleptic  ًومع أن األدوية املضادة للذهان . يبقى مالئام

األكثر جدة أقل إمكانية إلحداث اضطرابات احلركة املحدثة 
 .باألدوية, فإن هذه املتالزمات مازالت حتدث

املضادة تتضمن األدوية املضادة للذهان ما تسمى باألدوية 
مثل, ( “Typical”للذهان التقليدية أو النموذجية 

واألدوية ) الكلوربرومازين, اهلالوبرييدول, الفلوفينازين
 “Atypical”املضادة للذهان األحدث وهي غري النموذجية 

مثل, الكلوزابني, الريسبيرييدون, األوالنزابني, (
 , بعض األدوية احلارصة ملستقبل الدوبامني)الكويتيابني

املستخدمة يف معاجلة أعراض كالغثيان واخلزل املعدي 
مثل, الربوكلوربريازين, بروميثازين, تراي ميثوبنزاميد, (

ق )ثييتيل بريازين, ميتوكلوبراميد , واألموكسابني الذي يُسوَّ
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ز اضطرابات احلركة . عىل أنه مضاد اكتئاب جيب أن ترمّ
 .Iاملُحدثة باألدوية عىل املحور 

 كنسونية املحدثة بمضادات الذهانالبار 332.1
Neuroleptic-Induced Parkinosonism 

حيدث الرعاش الباركنسوين أو الصالبة العضلية أو 
خالل بضعة أسابيع من  Akinesia) شلّ احلركة(الالحركية 

أو بعد (بدء إعطاء األدوية املضادة للذهان أو رفع جرعتها 
). اهلرمية ختفيض دواء مستخدم يف عالج األعراض خارج

من أجل املعايري البحثية  DMS-IV-TRيف الـ  13انظر امللحق (
 ).املقرتحة

 متالزمة مضادات الذهان اخلبيثة 333.92
Neuroleptic Malignant Syndrome 

حتدث األعراض التالية بالرتافق مع استخدام األدوية 
صالبة عضلية شديدة, ارتفاع درجة : املضادة للذهان
مثل, التعرق (دات أخر ذات صلة احلرارة وموجو

الغزير, عرس البلع, السلس, تبدالت يف مستو الوعي 
ترتاوح من التخليط إىل السبات, الصامت, ارتفاع التوتر 
الرشياين أو تأرجحه, ارتفاع الكرياتني فوسفوكيناز 
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[CPK]) . انظر امللحقB  يف الـDMS-IV-TR  من أجل املعايري
 ).البحثية املقرتحة

 عرس املقوية احلاد املحدث بمضادات الذهان 333.7
Neuroleptic-Induced Acute Dystonia 

حتدث وضعة شاذة أو تشنج يف عضالت الرأس أو العنق أو 
األطراف أو اجلذع خالل األيام األوىل من بدء إعطاء 

أو بعد ختفيض (األدوية املضادة للذهان أو رفع جرعتها 
انظر ) (خارج اهلرمية الدواء املستخدم لعالج األعراض

من أجل املعايري البحثية  DMS-IV-TRيف الـ  Bامللحق 
 ).املقرتحة

 الزلز احلاد املحدث بمضادات الذهان 333.99
Neuroleptic-Induced Acute Akathisia 

يرافقها  Restlessness) التململ(شكاو ذاتية باالهتياج 
أو  مثل حركات متلمل للقدمني(حركات يمكن مالحظتها 

التاميل والتأرجح من قدم إىل أخر أو امليش أو عدم القدرة 
حتدث خالل بضعة أسابيع من بدء ) عىل اجللوس بثبات

أو بعد (املعاجلة باألدوية املضادة للذهان أو رفع جرعتها 
ختفيض الدواء املستخدم يف معاجلة األعراض خارج 
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املعايري من أجل  DMS-IV-TRيف الـ  Bانظر امللحق ). (اهلرمية
 ).البحثية املقرتحة

 عرس احلركة اآلجل املحدث بمضادات الذهان 333.82
Neuroleptic-Induced Tardive Dyskinesia 

تستمر (حركات رقصية الشكل أو كنعية أو نظمية الإرادية 
يف اللسان أو الفك أو األطراف ) بضعة أسابيع عىل األقل

ان ملدة بضعة حتدث بالرتافق مع استخدام دواء مضاد للذه
). وقد يكون أقرص من ذلك عند كبار السن(أشهر عىل األقل 

من أجل املعايري البحثية  DMS-IV-TRيف الـ  B   انظر امللحق(
 ).املقرتحة

ة املحدث باألدوية 333.1 عَ ضْ عاش الوِ  رُ
Medication-Induced Postural Tremor 

ظة عىل رعاش ناعم حيدث أثناء املحاوالت الرامية إىل املحاف
وضعة حمددة, وهو حيدث بالرتافق مع استخدام أحد األدوية 

انظر ). (مثل, الليثيوم, مضادات االكتئاب, الفالربوات(
 ).من أجل املعايري البحثية املقرتحة DMS-IV-TRيف الـ  Bامللحق 

اضطراب احلركة املحدث باألدوية غري املحدد يف  333.90
 مكان آخر
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Medication-Induced Movement Disorder Not otherwise Specified 
هذه الفئة خمصصة الضطرابات احلركة املحدثة دوائياً وغري 
. املصنفة حتت أي من االضطرابات النوعية املدرجة أعاله

الباركنسونية أو الزلز احلاد أو عرس  1): تتضمن األمثلة
املقوية احلاد أو احلركة العرسة املرتافقة مع دواء من غري 

لوحة تشبه متالزمة مضادات الذهان  2)دات الذهان; مضا
عرس  3)اخلبيثة مرتافقة مع دواء من غري مضادات الذهان; أو 

 .مقوية آجل

دث دوائياً   اضطراب آخر حمُ
Other Medication-Induced Disorder 

 التأثريات الضارة للدواء غري املحددة يف مكان آخر 995.2
Adverse Effects of Medication Not otherwise Specified 

هذه الفئة متاحة لكي يستخدمها األطباء بصورة اختيارية 
) من غري األعراض احلركية(لرتميز اآلثار اجلانبية للدواء 

عندما تصبح هذه التأثريات الضارة البؤرة الرئيسة التي 
تتضمن األمثلة ارتفاع . ينصبّ عليها االهتامم الرسيري

د واضطراب النظم القلبية والقسوح التوتر الرشياين الشدي
Priapism. 



  النفسية لالضطرابات املعدل الرابع واإلحصائي التشخييص الدليل إىل الرسيع املرجع

 

139                http://www.nafsani.blogspot.com/ 

 

 املشكالت العالئقية
Relational Problems 

تتضمن املشكالت العالئقية نامذج من التأثري املتبادل بني 
أفراد وحدة عالئقية يصاحبها اختالل مهم رسيرياً يف 
األداء الوظيفي, أو وجود أعراض بني فرد أو أكثر من 

, أو اختالالً يف األداء الوظيفي أفراد الوحدة العالئقية
وقد أُدرجت املشكالت . للوحدة العالئقية نفسها

العالئقية اآلتية ألهنا كثرياً ما تكون بؤرة لالهتامم 
دون من جانب االختصاصيني  الرسيري بني أفراد يشاهَ

د تدبري . الصحيني هذه املشكالت قد تفاقم أو تعقّ
رد أو أكثر من اضطراب عقيل أو حالة طبية عامة عند ف

الوحدة العالئقية, أو قد تكون نتيجة اضطراب عقيل أو 
حالة طبية عامة, أو قد تكون مستقلة عن احلاالت 
األخر املوجودة, أو يمكن هلا أن حتدث يف غياب أية 

عندما تكون هذه املشكالت البؤرة . حالة أخر
األساسية لالهتامم الرسيري, ينبغي إدراجها عىل املحور 

I .لكن بخالف ذلك, إذا وجدت ومل تكن البؤرة و
األساسية لالهتامم الرسيري, فيمكن إدراجها عىل املحور 
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IV . عنى الفئة املوافقة بصورة عامة بجميع أفراد الوحدة تُ
ون بسبب املشكلة  .العالئقية الذين يعاجلَ

V6.9  مشكلة عالئقية مرتبطة باضطراب عقيل أو بحالة طبية
 عامة

      Relational Problem Related to a Mental Disorder 
      or General Medical Condition 

ينبغي أن تُستخدم هذه الفئة عندما يكون مركز االهتامم 
) التآثر(الرسيري عبارة عن نمط من اختالل التأثري املتبادل 

املصاحب الضطراب عقيل أو حالة طبية عامة لد فرد من 
 .أفراد العائلة

V61.20 املشكلة العالئقية بني والد وطفل 

         Parent-Child Relational Problem 
ينبغي أن تُستخدم هذه الفئة عندما يكون مركز االهتامم 

مثل اختالل (الرسيري هو نمط من التآثر بني والد وطفل 
يرتافق مع ) التواصل, فرط احلامية, انضباط غري مالئم

الوظيفي للفرد أو العائلة أو اختالل مهم رسيرياً يف األداء 
 .حدوث أعراض مهمة رسيرياً عند الوالد أو الطفل

V61.10 املشكلة العالئقية مع الرشيك 
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         Partner Relational Problem 
ينبغي أن تستخدم هذه الفئة عندما يكون مركز االهتامم 
الرسيري هو نمط من التآثر بني األزواج أو الرشكاء يتميز 

ه ) مثل االنتقادات(ل السلبي بالتواص أو التواصل املشوّ
مثل (, أو انعدام التواصل )مثل التطلعات الالواقعية(

ويرتافق مع اختالل مهم رسيرياً يف األداء ) االنسحاب
 الوظيفي عند الفرد أو العائلة, أو حدوث أعراض لد

 .رشيك واحد أو كال الرشيكني

V61.8 املشكلة العالئقية بني األشقاء 

        Sibling Relational Problem 
ينبغي أن تستخدم هذه الفئة عندما يكون مركز االهتامم 
الرسيري هو نمط من التآثر بني األشقاء والذي يرتافق 
باختالل مهم رسيرياً يف األداء الوظيفي للفرد أو العائلة أو 

 .حدوث أعراض لد واحد أو أكثر من األشقاء

V62.81 ية غري املحددة يف مكان آخراملشكلة العالئق 

         Relational Problem Not Otherwise Specified 
ينبغي أن تستخدم هذه الفئة عندما يكون مركز االهتامم 
الرسيري عىل مشكالت عالئقية غري مصنّفة ضمن 
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مثال, صعوبات مع (املشكالت النوعية غري املدرجة أعاله 
 ).زمالء العمل

 

 بسوء املعاملة أو اإلمهالاملشكالت املتصلة 
Problems Related to Abuse or Neglect 

يتضمن هذا الفصل فئات يتوجب استخدامها عندما يكون 
ض الفرد لسوء معاملة شديد  مركز االهتامم الرسيري تعرّ
من قبل شخص آخر سواء سوء املعاملة اجلسدية أو سوء 

كالت أدرجت هذه املش. املعاملة اجلنسية أو إمهال الطفل
ألهنا كثرياً ما تكون مركزاً لالهتامم الرسيري بني األشخاص 

دين من قِبل اختصاصيني صحيني  Vيطبّق ترميز . املشاهَ
زاً عىل مقرتف سوء  املناسب إذا كان حمور االهتامم مركّ
املعاملة أو اإلمهال أو عىل الوحدة العالئقية التي حيدث فيها 

يعالَج هو ضحية سوء  إذا كان الفرد الذي يقيَّم أو. ذلك
ز  بالنسبة  995.54أو  995.53أو  995.52املعاملة أو اإلمهال, رمّ

اعتامداً عىل نمط سوء (للراشد  995.83أو  995.81للطفل أو 
 ).املعاملة

V61.21  اإلساءة اجلسدية للطفلPhysical Abuse of Child 
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ينبغي استخدام هذه الفئة عندما تكون بؤرة االهتامم 
 .هي سوء املعاملة اجلسدية لطفل الرسيري

د : مالحظة ترميزية إذا كان حمور االهتامم  995.54حدّ
 .الرسيري عىل الضحية

V61.21  اإلساءة اجلنسية للطفلSexual Abuse of Child 

ينبغي استخدام هذه الفئة عندما تكون بؤرة االهتامم 
 .الرسيري هي اإلساءة اجلنسية لطفل

د : مالحظة ترميزية إذا كان حمور االهتامم  995.53حدّ
 .الرسيري عىل الضحية

V61.21  إمهال الطفلNeglect of Child 

ينبغي استخدام هذه الفئة عندما تكون بؤرة االهتامم 
 .الرسيري هي إمهال الطفل

د : مالحظة ترميزية إذا كان حمور االهتامم  995.52حدّ
 .الرسيري عىل الضحية

 Physical Abuse of Adultاإلساءة اجلسدية للراشد 
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ينبغي استخدام هذه الفئة عندما تكون بؤرة االهتامم 
مثل, رضب رشيك, (الرسيري هي اإلساءة اجلسدية لراشد 

 ).سوء معاملة والد مسنّ 

ز: مالحظة ترميزية  رمّ

V61.12  إذا كان حمور االهتامم الرسيري عىل املقرتِف وسوء
 .املعاملة يقوم به رشيك

V62.83 ر االهتامم الرسيري عىل املقرتِف وسوء إذا كان حمو
 .املعاملة يقوم به شخص غري الرشيك

 .إذا كان حمور االهتامم الرسيري عىل الضحية 995.83
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 حاالت إضافية قد تكون حمور االهتامم الرسيري
Additional Conditions That May be a 

Focus of Clinical Attention 
V15.81  عدم املطاوعة للعالجNoncompliance with Treatment 

يمكن استخدام هذه الفئة عندما يكون حمور االهتامم 
الرسيري هو عدم املطاوعة لناحية هامة من عالج اضطراب 

قد تتضمن أسباب عدم املطاوعة . عقيل أو حالة طبية عامة
مثل, التأثريات اجلانبية (االنزعاج الناجم عن العالج 

رارات مبنية عىل أحكام قيمة أو غالء الدواء أو ق) للدواء
شخصية أو بسبب معتقدات دينية أو ثقافية حول مزايا 
وأرضار العالج املقرتح أو سجايا شخصية سيئة التكيف أو 

, أو وجود )مثل, إنكار املرض(أساليب جماهبة املشاكل 
مثل الفصام أو اضطراب الشخصية (اضطراب عقيل 

ط عندما تكون ينبغي استخدام هذه الفئة فق). املتجنبة
املشكلة من الشدة بام يكفي لكي تستأهل انتباهاً رسيرياً 

 .مستقالً 

V65.2  التامرضMalingering 
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املظهر اجلوهري للتامرض هو اإلحداث املقصود ألعراض 
جسدية أو نفسية زائفة أو املبالغة الفظة هبذه األعراض, 
مدفوعاً ببواعث خارجية مثل جتنب الواجب العسكري أو 

ب العمل أو احلصول عىل تعويض مايل أو التملص من جتن
وقد يمثل التامرض, . حماكمة جنائية أو احلصول عىل أدوية

دة, سلوكاً تكيفياً ـ مثل, تصنع املرض يف  حتت ظروف حمدّ
 .حال األرس لد العدو أثناء احلرب

ينبغي االشتباه بشدة بالتامرض إذا ما لوحظ واحد أو عدة 
 :تظاهرات مما ييل

ل من النائب (وجود سياق قانوين طبي  −1 الشخص حموّ
 ).العام إىل طبيب من أجل الفحص

تباين واضح بني املعاناة املزعومة للشخص أو العجز  −2
 .وبني املوجودات املوضوعية

انعدام التعاون أثناء التقييم التشخييص وانعدام االمتثال  −3
 .للنظام العالجي املوصوف

 .معادية للمجتمعوجود اضطراب شخصية  −4
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خيتلف التامرض عن االضطراب املفتعل يف أن الدافع 
إلحداث العرض يف التامرض هو باعث خارجي, يف حني 

كام أن . تغيب البواعث اخلارجية يف االضطراب املفتعل
الدليل عىل حاجة نفسية داخلية للمحافظة عىل الدور 

يفرق التامرض عن . املريض يقرتح االضطراب املفتعل
طراب التحويل واالضطرابات جسدية الشكل األخر اض

باإلحداث املقصود لألعراض وبالبواعث اخلارجية 
وعىل النقيض من (يف التامرض . الواضحة املرافقة هلا
غالباً ال يمكن التخلص من األعراض ) اضطراب التحويل
 .باإلحياء أو بالتنويم

V71.01 السلوك املعادي للمجتمع عند الراشدين 

         Adult Antisocial Behavior 
يمكن استخدام هذه الفئة حينام يكون حمور االنتباه الرسيري 
هو السلوك املعادي للمجتمع عند الراشدين غري الناجم عن 

مثل, اضطراب املسلك أو اضطراب (اضطراب عقيل 
الشخصية املعادية للمجتمع أو اضطراب السيطرة عىل 

بعض اللصوص املحرتفني أو تتضمن األمثلة سلوك ). الدافع
ار املواد غري املرشوعة ين أو جتّ  .املبتزِّ

V71.02 السلوك املعادي للمجتمع عند الطفل أو املراهق 
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         Child or Adolescent Antisocial Behavior 
يمكن استخدام هذه الفئة حينام يكون حمور االهتامم 

و مراهق الرسيري هو السلوك املعادي للمجتمع عند طفل أ
مثل اضطراب مسلك أو (غري الناجم عن اضطراب عقيل 
تتضمن األمثلة األفعال ). اضطراب السيطرة عىل الدافع

املعادية للمجتمع املعزولة عند األطفال أو املراهقني 
 ).وليست نمطاً من السلوك املعادي للمجتمع(

V62.89 الوظيفة العقلية احلدودية 

         Borderline Intellectual Functioning 
يمكن استخدام هذه الفئة حينام يكون حمور االهتامم 

يف  IQالرسيري مرتافقاً مع الوظيفة العقلية احلدودية, أي, 
التشخيص التفريقي بني الوظيفة العقلية . 84−71املجال 

صعب وخاصة ) أو أدنى IQ 70(احلدودية والتخلف العقيل 
دة عند التواجد املشرتك الضطرابات عقلي مثل (ة حمدّ

 ).الفصام

ز هذا عىل املحور : مالحظة ترميزية  .IIيرمّ

 االنحدار االستعرايف املرتبط بالعمر 780.9
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       Age-Related Cognitive Decline 
يمكن استخدام هذه الفئة حينام يكون حمور االهتامم 
الرسيري هو انحدار حمدد موضوعياً يف الوظيفة االستعرافية 

ة التقدم بالعمر التي تكون ضمن احلدود نتيجة لعملي
ح األشخاص ممن . الطبيعية بالنسبة لعمر الشخص قد يرصِّ

لدهيم هذه احلالة عن مشكالت تذكر بأسامء أو مواعيد أو 
ينبغي وضع . قد يعانون من صعوبة يف حل مشكالت معقدة

هذه الفئة يف االعتبار فقط بعد تقرير أن االختالل 
الضطراب عقيل نوعي أو حالة عصبية االستعرايف ال يُعز. 

V62.82  داد  Bereavementاحلِ

يمكن استخدام هذه الفئة حينام يكون حمور االهتامم الرسيري 
بعض األشخاص املحزونني, . هو االرتكاس ملوت عزيز

وكجزء من ارتكاسهم للفقد, يبدون أعراضاً وصفية لنوبة 
ملرافقة كاألرق مثل مشاعر احلزن واألعراض ا(اكتئابية جسيمة 

ينظر الشخص املفجوع وبصورة ). وضعف الشهية وفقد الوزن
, رغم أن الشخص »سوياً «نموذجية للمزاج املنخفض باعتباره 

قد يطلب عوناً اختصاصياً للتخلص من األعراض املرافقة 
» الطبيعي«تتفاوت مدة احلداد . كاألرق أو القمه العصبي

ال . عات الثقافية املختلفةوالتعبري عنه بشكل كبري بني املجمو
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يوضع تشخيص اضطراب االكتئاب اجلسيم عامة ما مل تكن 
بيد أن وجود . األعراض موجودة بعد شهرين من الفقد

دة ليست وصفية الرتكاس التفجع  قد » الطبيعي«أعراض حمدّ
داد عن النوبة االكتئابية اجلسيمة وتتضمن . يساعد يف تفريق احلِ

س بالذنب حول أشياء وليس أفعال اإلحسا 1): هذه األعراض
أفكار عن املوت  2)ارتكبها أم مل يرتكبها الناجي وقت املوت; 

وليس شعور الناجي بأنه كان من األفضل لو أنه مات أو أنه 
انشغال مَرَيض  3)توجب عليه املوت مع الشخص املتوىف; 

اختالل  5)تعويق نفيس حركي رصيح;  4)بانعدام القيمة; 
خربات أهالسية وليس فقط التفكري  6)رصيح; وظيفي مديد و

 .بصوت الشخص املتوىف أو رؤية صورته بشكل عابر

V62.3  دراسية(مشكلة أكاديمية (Academic Problem 

يمكن استخدام هذه الفئة حينام يكون حمور االهتامم الرسيري 
مشكلة أكاديمية ليست نامجة عن اضطراب عقيل, وهي من 

ومثال ذلك . تامماً رسيرياً مستقالً الشدة بحيث تستأهل اه
الرسوب يف املدرسة أو إنجاز دون املستو لد شخص 
يمتلك قدرة عقلية كافية يف غياب اضطراب تعلّم أو اتصال أو 

 .أي اضطراب عقيل آخر يمكن أن يفرسّ املشكلة

V62.2  مشكلة مهنيةOccupational Problem 
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االهتامم الرسيري  يمكن استخدام هذه الفئة حينام يكون حمور
مشكلة مهنية ليست نامجة عن اضطراب عقيل, وإن كانت 
نامجة عن اضطراب عقيل, فهي من الشدة بام يكفي لتستأهل 

تتضمن األمثلة عدم الرضا عن العمل . اهتامماً رسيرياً مستقالً 
 .وعدم اليقني فيام يتعلق باخليارات املهنية

 Identity Problemمشكلة هوية  313.82

كن استخدام هذه الفئة حينام يكون حمور االهتامم يم
الرسيري هو عدم اليقينية حول مسائل عديدة تتصل باهلوية 
مثل األهداف البعيدة األمد واختيار املهنة ونامذج الصداقة 
والسلوك والتوجه اجلنيس والقيم األخالقية واإلخالص 

 .للمجموعة

V62.89  مشكلة دينية أو روحيةReligious or Spiritual Problem 

يمكن استخدام هذه الفئة حينام يكون حمور االهتامم الرسيري 
تتضمن األمثلة جتارب مكربة تشمل . مشكلة دينية أو روحية

فقد اإليامن أو التساؤل حوله أو مشكالت ترافق التحول إىل 
إيامن جديد أو التساؤل عن قيم روحية قد ال تكون بالرضورة 

 .و مؤسسة دينيةمتصلة بكنيسة منظمة أ

V62.4  تطبّع ثقايف(مشكلة تثاقفية (Acculturation Problem 
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يمكن استخدام هذه الفئة حينام يكون حمور االهتامم 
مثال, بعد (الرسيري مشكلة تتضمن تأقلامً مع ثقافة خمتلفة 

 ).اهلجرة

V62.89  مشكلة متصلة بمرحلة حياتيةPhase of Life Problem 

لفئة حينام يكون حمور االهتامم يمكن استخدام هذه ا
الرسيري مشكلة مصاحبة ملرحلة تطورية خاصة أو ظرف 
د ليس نامجاً عن اضطراب عقيل, وإن كان  حيايت آخر حمدّ
نامجاً عن اضطراب عقيل, فهو من الشدة بام يكفي ليستأهل 

تتضمن األمثلة مشكالت مصاحبة . اهتامماً رسيرياً مستقالً 
روج عن السيطرة الوالدية وبدء للدخول يف املدرسة واخل

مهنة جديدة والتغريات التي تشمل الزواج والطالق 
 .والتقاعد
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 روامــيز إضافــية
Additional Codes 

 )غري ذهاين(اضطراب عقيل غري حمدد  300.9

       Unspecified Mental Disorder (non psychotic) 
ذا ثمة عدة ظروف قد يكون مناسباً فيها ختصيص ه

الضطراب عقيل حمدد ليس مشموالً يف تصنيف  1): الرتميز
عندما ال تكون أية فئة من فئات غري  2)أو  DSM-IVالـ 

عندما يقرر  3)حمددة يف مكان آخر املتوفرة مناسبة, أو 
وجود اضطراب عقيل غري ذهاين ولكن دون وجود 
معلومات كافية لتشخيص إحد الفئات التي يعرضها 

عض احلاالت يمكن تغيري التشخيص إىل يف ب. التصنيف
 .اضطراب نوعي بعد احلصول عىل مزيد من املعلومات

V71.09  ال يوجد تشخيص أو حالة عىل املحورI 

, ينبغي Iعندما ال يوجد تشخيص أو حالة عىل املحور 
 IIقد يكون هناك تشخيص عىل املحور . اإلشارة إىل ذلك

 .وقد ال يكون

 Iلني عىل املحور تشخيص أو حالة مؤج 799.9
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عند عدم توفر معلومات كافية لوضع أي حكم تشخييص 
, ينبغي تدوين ذلك Iعن تشخيص أو حالة عىل املحور 

 .Iبالصيغة تشخيص أو حالة مؤجلني عىل املحور 

V71.9  ال يوجد تشخيص عىل املحورII 

مثل, عدم وجود ( IIعند عدم وجود تشخيص عىل املحور 
قد يكون هناك . إلشارة إىل ذلكينبغي ا) اضطراب شخصية

 .وقد ال يكون Iتشخيص أو حالة عىل املحور 

 IIتشخيص مؤجل عىل املحور  799.9

عند عدم توفر معلومات كافية لوضع أي حكم تشخييص عن 
, ينبغي تدوين ذلك بالصيغة تشخيص IIتشخيص عىل املحور 

 .IIمؤجل عىل املحور 

 

 

 

 

 



  النفسية لالضطرابات املعدل الرابع واإلحصائي التشخييص الدليل إىل الرسيع املرجع

 

155                http://www.nafsani.blogspot.com/ 

 

 



  النفسية لالضطرابات املعدل الرابع واإلحصائي التشخييص الدليل إىل الرسيع املرجع

 

156                http://www.nafsani.blogspot.com/ 

 

املعنية  ICD-9-CMلـرواميز ا«أدرجت هنا  :Gامللحق 
) بحاالت طبية عامة خمتارة وباالضطرابات املحدثة باألدوية

 DSM-IV-TRيرجى االطالع عىل . ملالءمة الغرض يف الرتميز
 :من أجل املالحق التالية

أشجار القرار من أجل التشخيص التفريقي : Aامللحق 
 ).745ص(
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زمر املعايري واملحاور املقدمة من : Bامللحق 
 ).759ص(اسة إضافية أجل در

 اضطراب ما بعد االرجتاج

 اضطراب عصبي استعرايف خفيف

 االمتناع عن الكافئني

 توصيفات بُعدية بديلة للفُصام

 االضطراب االكتئايب ما بعد الذهاين للفصام

 )الفصام البسيط(االضطراب التدهوري البسيط 

 اضطراب تعكر املزاج قبل الطمثي

 رس املزاجالبديل يف اضطراب ع Bمعيار 

 االضطراب االكتئايب األصغري

 االضطراب االكتئايب الوجيز املعاود

 االضطراب القلقي ـ االكتئايب املختلط

 )بالعِوض(االضطراب املفتعل بالنيابة 
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 اضطراب الغيبة التفارقي

 اضطراب اإلفراط يف الطعام

 اضطراب الشخصية االكتئابية

 اضطراب الشخصية السلبية ـ العدوانية

 )راب الشخصية السلبيةاضط(

 اضطرابات احلركة املحدثة باألدوية

 الباركنسونية املحدثة بمضادات الذهان

 متالزمة مضادات الذهان اخلبيثة

 عرس املقوية احلاد املحدث بمضادات الذهان

 الزلز احلاد املحدث بمضادات الذهان

 عرس احلركة اآلجل املحدث بمضادات الذهان

 دويةرعاش الوضعة املحدث باأل

 اضطراب احلركة املحدث باألدوية غري املحدد يف مكان آخر

 سلم األداء الوظيفي الدفاعي
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التقييم الشامل لسلم األداء الوظيفي العالئقي 
(GARF) 

 (SOFAS)سلم تقييم األداء الوظيفي االجتامعي واملهني 

 ).819ص(مرسد املصطلحات الفنية : Cامللحق 

ت يف النص املعدل إضاءات عىل التغيريا: Dامللحق 
 ).829ص( DSM-IVللـ

 DSM-IV-TRالئحة أبجدية لتشخيصات ورواميز الـ: Eامللحق 
 ).845ص(

) ICD-10مع رواميز ( DSM-IVتصنيف الـ: Hامللحق 
 ).883ص(

نظرة إمجالية عىل صياغة وظيفة الثقافة ومرسد : Iامللحق 
 ).897ص(باملتالزمات املرتبطة بالثقافة 

 ).905ص( DSM-IVون يف الـاملسامه: Jامللحق 

 ).929ص( DSM-IVمستشارو النص املعدل للـ: Kامللحق 
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 Gامللحق 

 حلاالت طبية عامة ICD-9-CMرواميز الـ 

 خمتارة واضطرابات حمدثة باألدوية

ثت لتشمل رواميز  دِّ النافذة يف ترشين األول  ICD-9-CMحُ
 2000, 1) أكتوبر(

تباراً من صدور الـ نظام الرتميز الرسمي املستخدم اع
DSM-IV  هو التصنيف العاملي لألمراض, املراجعة

حيتوي هذا . (ICD-9-CM)التاسعة, التعديل الرسيري 
ال ترميز  ما ليسهّ دّ ) ICD-9-CM :1امللحق عىل فصلني قُ

رواميز الضطرابات ) 2رواميز حلاالت طبية عامة خمتارة, و
 .حمدثة باألدوية

 ة عامة خمتارةحلاالت طبي ICD-9-CMرواميز 

واملحور  Iمتثل الرواميز املخصصة لالستخدام عىل املحور 
II  من الـDSM-IV  جزءاً بسيطاً فقط من الرواميز التي

إن احلاالت املصنفة خارج فصل . ICD-9-CMيقدمها 
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هامة أيضاً للتشخيص  ICD-9-CMيف الـ» االضطرابات العقلية«
م املحور . ةالرسيري والتدبري يف حاالت الصحة العقلي  IIIقُدّ

ملساعدة األطباء يف إجياد . لتسهيل اإلفادة عن هذه احلاالت
يقدم هذا امللحق فهرساً لرواميز الـ  ICD-9-CMرواميز الـ 

ICD-9-CM  ًاملتعلقة باحلاالت الطبية العامة واألكثر اتصاال
يقدم الـ . والرعاية يف مواقع الصحة العقلية بالتشخيص
ICD-9-CM خيصية تتجاوز ما تعكسه الكثري من نوعية تش

مثل أن يشري إىل موضع (الرواميز التي تظهر يف هذا امللحق 
يف احلاالت ). ترشحيي نوعي أو إىل وجود اختالط نوعي

ن فيها نوعية مرتفعة يف الرقم اخلامس من الرتميز,  التي تدوّ
م ). عادة 0(جيري اختيار الرتميز األقل نوعية  قدَّ , يُ مثالً

رن اللمفي عىل الشكل ترميز  للموضع غري ( 200.10الغَ
, رغم أنه يمكن تدوين نوعية أكرب فيام يتصل )النوعي

باملوضع الترشحيي يف رواميز الرقم اخلامس األخر, مثل, 
ن اللمفي, العقد اللمفية داخل الصدرية 200.12 رَ يف . الغَ

احلاالت التي تنعكس فيها نوعية أكرب يف الرقم الرابع من 
م هذا امللحق الفئة الرت » غري املحددة«ميز, غالباً ما يقدّ

اللتهاب األمعاء الناحي; ويتضمن  555.9مثال, أدرج (
ICD-9-CM  ًاللتهاب األمعاء الشامل لألمعاء  555.0أيضا

الشتامهلام  555.2الشتامل األمعاء الغليظة, و 555.1الدقيقة, 
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يد من النوعية الرواميز التشخيصية التي يتوفر فيها مز). معاً 
إن األطباء املهتمني (*). يشار إليها يف هذا امللحق بنجمة 

بتسجيل نوعية أكرب ينبغي أن يراجعوا الئحة الرواميز 
ة : ICD-9-CMالكاملة املنشورة يف أمراض الـ  لَ دوَ الئحة جمُ

الفهرس األبجدي : ICD-9-CMوأمراض الـ ) اجلزء األول(
ث هذه ال). اجلزء الثاين( دَّ وثائق يف كل ترشين أول حتُ
يف قسم الصحة واخلدمات البرشية يف الواليات ) أكتوبر(

يمكن احلصول عليها من املرشف عىل الوثائق, . املتحدة
مكتب الطباعة احلكومي للواليات املتحدة, وكذلك من 

 .عدد من النارشين يف القطاع اخلاص

 ICD-9-CMالتالية يف ترميز (*) تشري إشارة النجمة : مالحظة
مثال, اختالط نوعي أو (إىل أنه تتوفر نوعية تشخيصية أكرب 

اجلزء (جدول : ICD-9-CMراجع أمراض الـ . موقع ترشحيي
من لوائح مرقمة لرواميز للحصول عىل معلومات ) األول
 .إضافية

 أمراض اجلملة العصبية

 خراج, داخل القحف 324.0

 مرض ألزهايمر 331.0

 تصلب عصيدي, دماغي 437.0
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 متالزمة نفق الرسغ 354.0

راق 354.4  حُ

يخي 334.3  رِ َنَح خمُ

 ارجتاج *850.9

, دماغي*851.80  رضّ

ن العضيل 359.1 ثَل, دوشِ  حَ

مة, دماغية 348.5 ذَ  وَ

 التهاب الدماغ, اخلمجي *049.9

 اعتالل الدماغ, الكبدي 572.2

 اعتالل الدماغ, بفرط التوتر الرشياين 437.2

 ل الدماغ, غري املحدداعتال *348.3

 رصع, كبري*345.10

345.40*
الفصّ (رصع, جزئي, مع اختالل الوعي 

 )الصدغي

345.50*
رصع, جزئي, بدون اختالل الوعي 

 )اجلاكسوين(

 )الغياب(رصع, صغري*345.00

داع, عنقودي 346.20  صُ

 نزف, خارج اجلافية, غري رضحي 432.0

 ضحينزف, خارج اجلافية, ر*852.40
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 نزف, داخل الدماغ, غري رضحي 431

 نزف, حتت العنكبوت, غري رضحي 430

 نزف, حتت العنكبوت, رضحي*852.00

 نزف, حتت اجلافية, غري رضحي 332.1

 نزف, حتت اجلافية, رضحي*852.20

 رقص هنتنغتون 333.4

ه الرأس املتصل 331.3 وْ  مَ

ه الرأس املسدود 331.4 وْ  مَ

 فارية, عابرةهجمة إق *435.9

 مرض جاكوب ـ كروتزفيلد 046.1

 كورو 046.0

046.3 
اعتالل املادة الدماغية البيضاء, عديدة 

 البؤر املرتقية

ن, دماغي 330.1 مُ حْ  تَشَ

320.9* 
الناجم عن (التهاب السحايا, اجلرثومي

 )جرثومة غري نوعية

 التهاب السحايا, باملُستَخفيّة 321.0

ى احلأل البسيطالتهاب السح 054.72  ايا, بحمّ

 التهاب السحايا, باحلأل املِنطَقي 053.0

 التهاب السحايا, فطري آخر *321.1
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 )السفلس(التهاب السحايا, باإلفرنجي 094.2

047.9* 
الناجم عن محه (التهاب السحايا, باحلمه

 )غري نوعية

 )مع نِسمة(شقيقة, تقليدية*346.00

 شقيقة, شائعة*346.10

 شقيقة, غري حمددة*346.90

 وهن عضيل وخيم 358.0

 أمل عصبي, مثلث التوائم 350.1

 اعتالل عصبي, حميطي مستقل 337.1

 انسداد, رشياين دماغي *434.9

 أمل, وجهي, النموذجي 350.2

 شلل, بِلْ 351.0

 شلل, دماغي *343.9

 شلل, بصيل كاذب 335.23

046.2 
ب حتت التهاب الدماغ الشامل, املصلِّ 

 احلاد

ل, عام 094.1 زَ  خَ

 مرض باركنسون, بدئي 332.0

 مرض بيك 331.1

 اعتالل أعصاب عديد *357.9
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348.2 
ارتفاع التوتر السليم (ورم دماغي كاذب

 )داخل القحف

 تصلّب, جانبي ضموري 335.20

 (MS)تصلب, عديد 340

 حالة, رصعية كبرية 345.3

 حالة, رصعية صغرية 345.2

 حالة, رصع الفص الصدغي 345.70

433.1 
تضيُّق, الرشيان السبايت, بدون احتشاء 

 دماغي

كتة 436  (CVA)سَ

كْس 330.1  داء يت ـ سَ

عاش, أسايس سليم 333.1  رُ

 أمراض اجلهاز الدوراين

بحة صدرية *413.9  ذَ

 اضطراب الصامم األهبري 424.1

 تصلب عصيدي *440.9

 يإحصار, أذيني بطين*426.10

426.3* إحصار, فرع احلزيمة اليرس 

 إحصار, فرع احلزيمة اليمنى 426.4
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 توقف القلب 427.5

 اعتالل عضلة القلب, الكحويل 425.5

 اعتالل عضلة القلب, الغامض *425.4

 مرض القلب الرئوي املزمن *416.9

 تصلب عصيدي إكلييل*414.00

 خلل النظم, القلبي, غري املحدد *427.9

 انصامم, رئوي*415.19

غاف, اجلرثومي *421.9  التهاب الشَّ

 قصور, القلب االحتقاين *428.0

فان, أذيني 427.31 جَ  رَ

فان, بطيني 427.41  رجَ

 رفرفة, بطينية 427.32

 بواسري *455.6

 ارتفاع التوتر الرشياين, األسايس *401.9

402.91*
داء القلب مفرط ضغط الدم مع قصور 

 قلب احتقاين

402.90*
داء القلب مفرط ضغط الدم بدون قصور 

 قلب احتقاين

 داء كلوي مفرط ضغط الدم مع قصور*403.91

 داء كلوي مفرط ضغط الدم بدون قصور*403.90



  النفسية لالضطرابات املعدل الرابع واإلحصائي التشخييص الدليل إىل الرسيع املرجع

 

168                http://www.nafsani.blogspot.com/ 

 

 هبوط التوتر الرشياين, االنتصايب 458.0

 احتشاء, عضلة قلبية, حاد*410.90

ام التاجي 424.0  )غري الرثوي(قصور الدسّ

 انسداد الدسام التاجي 424.0

 )الرثوي(تضيّق الصامم التاجي *394.0

 التهاب التامور *423.9

 داء وعائي حميطي *443.9

 التهاب الوريد اخلثاري/التهاب الوريد *451.9

قِد 446.0  التهاب املفاصل العديد العَ

جة*427.60  انقباضات خارِ

 )غري الرثوي(داء الصامم الرئوي 424.3

 )الرثوي(داء الصامم الرئوي 397.1

 ترسع القلب, االنتيايب فوق البطيني 427.0

 ترسع القلب, االنتيايب غري املحدد 427.2

 )االنتيايب(ترسع القلب, البطيني 427.1

 )غري الرثوي(داء الصامم مثلث الرشف 424.2

 داء الصامم مثلث الرشف, الرثوي 397.0

 دوايل, مريئية, مع نزف 456.0

 دوايل, مريئية, بدون نزف 456.1

 دوايل وريدية, األطراف السفلية *454.9
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 أمراض اجلهاز التنفيس

 خراج الرئة 513.0

 انخامص 518.0

 الربو, االنسدادي املزمن*493.20

 الربو, غري املعني*493.90

ع القصبات, احلاد 494.1  توسّ

 التهاب القصبات, احلاد 466.0

491.21 
لقصبات, االنسدادي املزمن التهاب ا
(COPD)رة حادة وْ  , مع سَ

491.20 
التهاب القصبات, االنسدادي املزمن 

(COPD)ورة حادة  , بدون سَ

 تليّف كييس*277.00

 انصباب, جنبي *511.9

 نُفاخ *492.8

 قصور, تنفيس*518.81

حار(تغربُّ الرئة 505  )سُ

 اسرتواح الصدر املُدمَّى, الرضحي *860.4

 ذات الرئة, باملفطورات 483.0

 ذات الرئة, اجلرثومية غري املحددة *482.9

 ذات الرئة, باملكورات الرئوية 481
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 ذات الرئة, باملتكيّسة الرئوية 136.3

 ذات الرئة, باملكورات العقدية*482.30

 ذات الرئة, بكائن حي غري حمدد *486

وية *480.9  ذات الرئة, احلُمَّ

 اح الصدر, العفوياسرتو *512.8

 اسرتواح الصدر, الرضحي *860.0

 التدرن, الرئوي *011.9

 األورام

التشخيصية مصنفة يف جدول األورام  ICD-9-CMإن رواميز 
طبقاً ملوقعها ) 2اجلزء ( ICD-9-CMيف الفهرس األبجدي للـ 

بدئية, ثانوية, يف موضعها, محيدة, مشكوك (ودرجة خباثتها 
 ).فيها, غري حمددة

بالنسبة لألشخاص ممن لدهيم قصة ورم خبيث : مالحظة
جر استئصاله جراحياً أو جرت إزالته باملعاجلة الكياموية 

-V10.9أو باملعاجلة اإلشعاعية, ينبغي استخدام الرواميز 

V10.0 أما بالنسبة للمواقع النوعية, راجع الفهرس ;
قصة «حتت عنوان  ICD-9-CMمن الـ ) 2اجلزء (األبجدي 

 .»لـ ورم خبيث) صيةشخ(
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أدرجت يف القائمة التالية بعض أكثر الرواميز املخصصة 
 .لألورام شيوعاً 

 ورم وعائي دموي يف الدماغ 228.02

 مرض هودجكن*201.90

ن كابوزي *176.9 رَ  غَ

 ابيضاض, حاد, يف هدأة*208.01

 ابيضاض, حاد*208.00

 ابيضاض, مزمن, يف هدأة*208.11

 , مزمنابيضاض*208.10

 غرن ملِفي*200.10

 )دماغي(ورم سحائي 225.2

 ورم نقوي متعدد 203.01

 ورم, سليم, يف الدماغ 225.0

 ورم, سليم, يف القولون 211.4

 ورم, خبيث, التجويف البطني, بدئي 195.2

 ورم, خبيث, الغدة الكظرية, بدئي 194.0

 ورم, خبيث, املثانة, بدئي *188.9

 يث, العظم, بدئيورم, خب *170.9

 ورم, خبيث, العظم, ثانوي 198.5

 ورم, خبيث, الدماغ, بدئي *191.9
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 ورم, خبيث, الدماغ, ثانوي 198.3

 ورم, خبيث, الثدي, أنثى, بدئي *174.9

 ورم, خبيث, الثدي, ذكر, بدئي *195.9

 ورم, خبيث, القصبات, بدئي *162.9

 ورم, خبيث, العنق, بدئي *180.9

 ورم, خبيث, القولون, بدئي *153.9

 ورم, خبيث, القولون, ثانوي 197.5

 ورم, خبيث, النسيج الضام, بدئي *171.9

 ورم, خبيث, املري, بدئي *150.9

 ورم, خبيث, املعي, الدقيق, بدئي *152.9

 ورم, خبيث, الكلية, بدئي *158.0

 ورم, خبيث, الكبد, بدئي 155.0

 ويورم, خبيث, الكبد, ثان 197.7

 ورم, خبيث, الرئة, بدئي *162.9

 ورم, خبيث, الرئة, ثانوي 197.0

 ورم, خبيث, العقد اللمفية, ثانوي *196.9

 ورم, خبيث, ميالنوم, بدئي *172.9

 ورم, خبيث, املبيض, بدئي *183.0

 ورم, خبيث, املعثكلة, بدئي *157.9

 ورم, خبيث, املوثة, بدئي 185
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 قيم, بدئيورم, خبيث, املست 154.1

 ورم, خبيث, اجللد, بدئي *173.9

151.9* 
ورم, خبيث, املعدة, املكان غري حمدد, 

 بدئي

 ورم, خبيث, اخلصيتني, بدئي *186.9

 ورم, خبيث, الدرق, بدئي 193

 ورم, خبيث, الرحم, بدئي *179

ام ليفي عصبي*237.70 رَ  وُ

 ورم القواتِم, محيد 227.0

 ثورم القواتم, خبي 194.0

ر 238.4  كثرة احلُمْ

م  أمراض الغدد الصُّ

 ضخامة النهايات 253.0

 االضطراب الغدي التناسيل 255.2

طاوية 259.2  املتالزمة الرسّ

 قصور قرشي كظري 255.4

 متالزمة كوشينغ 255.0

هة 253.5  البُوالَة التَفِ

غري املعتمد عىل /IIالداء السكري, نمط*250.00
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 اإلنسولني

250.01*
املعتمد عىل /Iالداء السكري, نمط

 اإلنسولني

امة, النخامية 253.2 زَ  القَ

 دُراق, بسيط *241.9

 فرط األلدوسرتونيه 255.1

ريقية 252.0  فرط الدُّ

رقية, املكتسب *244.9  قصور الدّ

 قصور الدرقية, اخلَلقي 243

 خلل وظيفي مبييض *256.9

 قصور النّخامى الشامل 253.2

 التطور اجلنيس والبلوغ, املتأخر 259.0

 التطور اجلنيس والبلوغ, املبكر 259.1

 خلل وظيفي خصوي *257.9

 التهاب الدرق *245.9

 انسامم درقي *242.9

 األمراض التغذوية

 بري بري 265.0

ز الكالسيوم 269.8 وَ  عَ
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 عوز محض الفوالت 266.2

 عوز اليود 269.3

ور 260 كُ ْ وارشَ  كُ

 تغذية, احلُريري ـ الربوتيني, شديدسوء ال 262

غَل التغذوي 261  السَّ

 البدانة*278.00

 )عوز النياسني(بِالّغرا 265.2

 عوز الريبوفالفني 266.0

 Aعوز فيتامني *264.9

 B6عوز فيتامني 266.1

 B12عوز فيتامني 266.2

 Cعوز فيتامني 267

 Dعوز فيتامني *268.9

 Eعوز فيتامني 269.1

 Kعوز فيتامني 269.0

 األمراض االستقالبية

 احلُامض 276.2

الء 276.3  القُ

 الداء النشواين 277.3
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 )جتفاف(نفاد, احلجم 276.5

271.3 
عدم (سوء امتصاص ثنائي السكاريد

 )حتمل الالكتوز

 )شاردي(التوازن كهربائي*276.9

 احتباس سوائل/فرط حتمل سوائل 276.6

س*274.9  نِقرِ

باغ دَموي 275.0  صُ

 فرط الكِلسمية275.42

 فرط البوتاسمية 276.7

 فرط الصوديومية 276.0

 نقص الكلسمية275.41

 نقص البوتاسمية 276.8

 نقص الصوديومية 276.1

 (PKU)بيلة الفينيل كيتون 270.1

 بورفرييا 277.1

 متالزمة ليش نيهان 277.2

 داء ويلسون 275.1

 اهلضميأمراض اجلهاز 

 التهاب الزائدة الدودية, احلاد *540.9
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 نزيف, معدي معوي *578.9

 التهاب املرارة, احلاد 575.0

 التهاب املرارة, املزمن 575.11

 تشمع الكبد, الكحويل 571.2

 التهاب القولون, القرحي *556.9

 إمساك 564.0

 داء كرون *555.9

 إسهال, مخجي 009.2

 ددإسهال, غري حم *558.9

 التهاب الرتج يف القولون, غري حمدد 562.10

 التهاب الرتج يف القولون, مع نزف 562.12

تاج القولون, غري حمدد 562.11  رُ

تاج القولون, مع نزف 562.13  رُ

 التهاب العفج والتهاب املعدة*535.50

 التهاب األمعاء النّاحي *555.9

 التهاب املعدة والتهاب العفج*535.50

 التهاب املعدة واألمعاء *558.9

 التهاب املري 530.1

 التهاب الكبد, الكحويل, احلاد 571.1

 التهاب الكبد, املزمن*571.40
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573.3* 
ي ويتضمن املحدث (التهاب الكبد, السمّ

 )بالعقاقري

وي *070.1  Aالتهاب الكبد, احلمّ

وي*070.30  Bالتهاب الكبد, احلمّ

ويالتهاب الكبد,*070.51  Cاحلمّ

شار, الرباز*560.39  انحِ

 فتق أُريب*550.90

 متالزمة األمعاء اهليوجة 564.1

 انسداد, القناة الصفراوية 576.2

 انسداد, معوي *560.9

 التهاب املعثكلة, املزمن 577.0

فاق *567.9  التهاب الصِ

ر, مريئي 530.1 زْ  جَ

 متزق, مريئي 530.4

 تضيّق, مريئي 530.3

 قرحة, عفجية, حادة*532.30

 قرحة, عفجية, مزمنة*532.70

 قرحة, معدية, حادة*531.30

 قرحة, معدية, مزمنة*531.70

 أمراض اجلهاز البويل التناسيل
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 املثانة الوانية 596.4

 حصاة, كلوية 592.0

 حصاة, حالبية 592.1

 حصاة, بولية, غري حمددة *592.9

 التهاب املثانة *595.9

 عُرس الطمث 625.3

ي *617.9 محِ  انتِباذ بِطاين رَ

 قصور, كلوي, حاد *584.9

 قصور, كلوي, مزمن 585

ط ضغط الدم*403.91 فرِ  قصور, كلوي, مُ

 قصور, كلوي, غري حمدد *586

 ليفوم الرحم *218.9

بَيبات الكُىل, احلاد *580.9  التهاب كُ

 (BPH)ضخامة, موثية, محيدة 600.0

 أنثىعقم, *628.9

 عقم, ذكر *606.9

627.9* 
اضطراب إيايس أو اضطراب ما بعد 

 اإليايس

 حيض, اضطرابه, نزيف شاذ *626.9

 ميتيلشمريز 625.2
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 كيسة مبيضية *620.2

 (PID)الداء االلتهايب احلويض *614.9

 قُسوح 607.3

, تناسيل *618.9  تديلّ

 التهاب املوثة *601.9

 تضيّق, حالبي 593.3

 تضيق, إحلييل *598.9

 (UTI)مخج السبيل البويل 599.0

 األمراض الدموية

 نَدرة املحببات 288.0

جيّة 287.0  فرفرية أرَ

جي *284.9  فقر الدم الالتنسُّ

 فقر دم, عوز الفوالت 281.2

 فقر دم, االنحاليل, املكتسب *283.9

 فقر الدم, املتالزمة اليوريمية ـ االنحاللية 283.11

 فقر الدم, عوز احلديد *280.9

283.10 
فقر الدم, االنحاليل غري املناعي الذايت, 

 غري املعني

 فقر الدم, االنحاليل املناعي الذايت آخر 283.19
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 فقر الدم, الوبيل 281.0

 فقر الدم, املنجيل*282.60

 عيوب ختثرية *286.9

 كثرة احلمضات 288.3

 ثالسيمية 282.4

 قلة الصفيحات *287.5

 أمراض العني

 سادّ *366.9

 اضطراب امللتحمة *372.9

 انفصال الشبكية *361.9

 الزرق *365.9

 التهاب العصب, البرصي*377.30

 رأرأة*379.50

 وذمة احلليمة البرصية*377.00

 فقد البرص *369.9

 أمراض األذن واألنف واحلنجرة

 الزكام 460

 فقد السمع *389.9
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 رة, احلادالتهاب احلنج 464.0

نيري*386.00  داء مِ

 التهاب األذن الوسطى *382.9

 التهاب البلعوم, احلاد 462

 التهاب األنف, األرجي *477.9

 التهاب اجليوب, احلاد *461.9

 التهاب اجليوب, املزمن *473.9

 طنني, غري حمدد*388.30

 التهاب اللوزتني, احلاد 463

امأمراض اجلهاز العضيل اهليكيل وا  لنسيج الضَّ

ل, األرجي*716.20  التهاب املَفصِ

 التهاب املفصل, اخلمجي*711.90

 التهاب املفصل, الرثياين 714.0

 نخر العظم الطاهر*733.40

 التهاب اجللد والعضل 710.3

قري, الرقبي 722.91  اضطراب القرص الفِ

 اضطراب القرص الفقري, القطني 722.93

 لفقري, الصدرياضطراب القرص ا 722.92

 كرس, مريض*733.10
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 فُصال عظمي*715.90

 التهاب العظم والنقي*730.20

 ختلخل العظام*733.00

 )التصلب اجلهازي(تصلّب اجللد 710.1

نَف 737.30  جَ

رين 710.2 فْ  داء شُ

 التهاب الفقار الرثياين 720.0

 الذئبة احلاممية اجلهازية 710.0

 أمراض اجللد

ة*704.00  حاصَّ

 التهاب اجللد, التاميسّ *692.9

 )متناولة(التهاب اجللد, الناجم عن مادة  *693.0

 التهاب اهلَلَل, مكان غري حمدد *682.9

امى عديدة األشكال 695.1  محُ

 )ناشب(ظفر غارز 703.0

رة نَدبيّة 701.4 دَ  جُ

داف *696.1  الصُّ

 )قرحة االستلقاء(النّاقبة 707.0

708.0 َ  , أرجيرشَ
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 التشوهات اخلَلْقيّة والشذوذات الصبغية
 شفة مشقوقة*749.10

 حنك مشقوق*749.00

 )مضاد املنغولية(متالزمة املُواء 758.3

 متالزمة داون 758.0

 .املتالزمة الكحولية اجلنينية 760.71

751.3 
نْغ ربِ ريشِ خلل الوظيفة القولونية (داء هِ

 )اخللقي

ه الرأس 742.3 وْ  , اخللقيمَ

 الالمتايز اجلنيس واخلنوثة الكاذبة 752.7

 متالزمة كالينفلرت 758.7

 متالزمة مارفان 759.82

غر الرأس 742.1  صِ

 الشوك املشقوق*741.90

 تضيّق, البواب الضخامي اخللقي 750.5

 التأثريات السمية للكحول 760.71

 التأثريات السمية للكوكائني 760.75

 ات السمية للمهلوساتالتأثري 760.73

رات 760.72  التأثريات السمية للمخدّ

760.70 بام يف ذلك (التأثريات السمية ملواد أخر
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 )األدوية

 التصلب احلديبّ 759.5

 متالزمة ترينر 758.6

 اخلصية غري النازلة 752.51

 أمراض احلمل والوالدة والنِفاس

الفهرس  يمكن وضع التشاخيص املرافقة حلاالت احلمل يف
» احلمل«حتت عنوان  ICD-9-CMللـ ) 2اجلزء (األبجدي 
بعضٌ من أشيع . »احلمل, تأثر التدبري بـ«أو *) بـ(املضاعف 

 .احلاالت أدرجت أدناه

تِعاج*642.00  ارْ

ياء احلمل, خفيف *643.0 قْ  تَ

 تقياء احلمل, مع اضطراب استقاليب *643.0

مة االرتعاج, خفيفة *642.0  مقدّ

 مقدمة االرتعاج, شديدة *642.0

 األمراض اخلمجية

التشخيصية  ICD-9-CMمتثل الرواميز التالية بواميز الـ 
, تستخدم . لألمخاج التي تسببها كائنات حية نوعية تقليدياً

كرواميز  041الرواميز من أجل الكائنات احلية من الفئة 
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مثال, مخج السبيل البويل الناجم عن االرشيكية (ثانوية 
تشخيص [ 041.4و] تشخيص بدئي[ 599.0لونية سريمز القو

 ]).ثانوي

 داء األميبات *006.9

ات, املنترش 112.5  داء املبيضَّ

 داء املبيضات, الرئة 112.4

 داء املبيضات, الفم 112.0

112.2 
داء املبيضات, مواضع بولية تناسلية 

أخر 

 داء املبيضات, اجللد واألظافر 112.3

 ضات, موضع غري حمددداء املبي 112.9

ج واملهبل 112.1 رْ  داء املبيضات, الفَ

 املُتدثِّرة احلَثَرية 099.41

 اهليْضة *001.9

 املِطثية احلاطمة 041.83

واين *114.9 رَ طار الكُ  الفُ

 )ثؤلول محوي(الورم اللقمي املؤنّف 078.1

 محة كوكساكي 079.2

 (E. Coli)االرشيكية القولونية 117.5

 داء اجليارديّات 007.1
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يالن *098.2  السّ

 املستدمية النزلية 041.5

 Aالتهاب الكبد, احلمة *070.1

 Bالتهاب الكبد, احلمة *070.3

 Cالتهاب الكبد, احلمة 070.51

 احلأل البسيط *054.9

 احلأل املنطقي *053.9

سجات *115.9  داء النَّوْ

 )اجلهازي(HIVمخج 042

 كورات السحائيةمخج, امل *036.9

 مخج, محوي, غري حمدد*079.99

 النزلة الوافدة, غري حمددة 487.1

 النزلة الوافدة مع ذات الرئة 487.0

 الكليبسيلة الرئوية *041.3

 داء ليم 088.81

داءْ *084.6 َ  الربُ

 كثرة الوحيدات 075

 النكاف *072.9

طورة 041.81  املفْ

رة الرئوية 041.2  املكوّ
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 املتقلّبة 041.6

 الزائفة 041.7

لَب 071  الكَ

 )احلُمرياء(احلصبة األملانية *056.9

 الساملونيال *003.9

روانيّة 135  الغَ

 داء الشيغيالّت *004.9

 املكورات العنقودية*041.10

 املكورات الرئوية*041.00

 اإلفرنجي *097.9

 داء الركتسيات املنقول بالقراد *082.9

 املقوساتداء *130.9

عرينات 124  داء الشّ

رات *131.9  داء املشعَّ

 احلمى التيفية 002.0

 التيفوس *081.9

 فرط اجلرعة

/ يمكن وضع رواميز التشاخيص اإلضافية لفرط اجلرعة
يف  ICD-9-CMمن الـ ) 2اجلزء (التسمم يف الفهرس األبجدي 
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جدول العقاقري واملركبات الكيميائية, حيث أدرجت 
 .»التسمم« أبجدياً يف عمود العقاقري

 أستيامينوفني 965.4

 الستريوئيدات القرشية الكظرية 962.0

 نرتيت/بوتيل/أميل 972.4

 األندروجينات والستريوئيدات االبتنائية 962.1

 مضادات الفعل الكوليني 971.1

 مضادات االكتئاب 969.0

 الباربيتورات 967.0

 نزوديازيبينياملهدئات ذات األساس الب 969.4

 املهدئات ذات األساس البوتريوفينوين 969.2

 كلورال هيدرات 967.1

 كوكائني 968.5

 غلوتيثيميد 967.5

 القنابيات/املهلوسات 969.6

 اإلنسولني واألدوية املضادة للسكري 962.3

 ميثاكوالون 967.4

 أوكسيد اآلزوت 968.2

 ضواد األفيونات 970.1

 األفيونات965.00
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 البارالدهيد 967.2

 الفينسيكليدين 968.3

 املهدئات ذات األساس الفينوثيازيني 969.1

 )الصفصافات(الساليسيالت 965.1

 املنشطات 970.9

 الدرق ومشتقات الدرق 972.7
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 رواميز إضافية الضطرابات حمدثة باألدوية
ب ألدوية خمتارة قد تسب ICD-9-CMما ييل عبارة عن رواميز الـ 
يمكن لألطباء استخدامها بشكل . اضطرابات حمدثة بامدة

اختياري يف حاالت توصف فيها هذه األدوية بجرعات 
هذيان حمدث بامدة, عته : عالجية وينتج عنها واحد مما ييل

مستديم حمدث بامدة, اضطراب نساوة مستديم حمدث بامدة, 
اضطراب ذهاين حمدث بامدة, اضطراب مزاج حمدث بامدة, 

اب قلق حمدث بامدة, خلل وظيفة جنسية حمدث بامدة, اضطر
. اضطراب نوم حمدث بامدة, اضطرابات حركة حمدثة باألدوية

يف التقييم املتعدد املحاور, ينبغي  Eعند استخدام رواميز 
. مبارشة بعد االضطراب ذي الصلة Iترميزها عىل املحور 

و عىل ال تطبَّق عىل التسمامت أ Eوينبغي مالحظة أن رواميز 
 .دواء ما يؤخذ بجرعة مفرطة

:مثال
  

 اضطراب مزاج حمدث بامدة292.39

 مع مظاهر اكتئابية
  

E 932.2 مانعات محل فموية 

ى  املسكنات ومضادات احلمّ

E 935.4 فيناسيتني/أسيتامينوفني 
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E 935.1 ميثادون 

E 935.6 
عوامل مضادة لاللتهاب غري 

 ستريوئيدية

E 935.2 
رات أخر مثل الكوديئني, (خمدّ

 )امليبرييدين

E 935.3 مثل األسربين(الساليسيالت( 

 مضادات االختالج

E 936.3 كاربامازيبني 

E 936.2 إيثوسوكسيميد 

E 937.0 فينوباربيتال 

E 936.1 فينيتوئني 

E 936.3 محض الفالربوات 

 األدوية املضادة للباركنسونية

E 936.4 أمانتادين 

E 941.1 نيبينزتروب 

E 933.0 دايفينهيدرامني 

E 936.4 ل ـ دوبا 

 األدوية املضادة للذهان
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E 939.2 
مضادات الذهان التي أساسها 

 )مثل اهلالوبرييدول(البوتريوفينون

E 939.3 
مثل (مضادات ذهان أخر

 )الثيوثيكسني

E 939.1 
مضادات الذهان التي أساسها 

 )مثل الكلوربرومازين(الفينوثيازين

 ئات واملنومات ومضادات القلقاملهد

E 937.0 الباربيتورات 

E 939.4 األدوية التي أساسها البنزوديازيبني
E 937.1 كلورال هايدريت 

E 939.5 هيدروكيس زين 

E 937.2 بارالدهييد 

 أدوية أخر ذات تأثري نفيس
E 

 مضادات االكتئاب 939.0
E 

 القنابيات 939.6
E 

 ضواد األفيونات 940.1

E 
939.7 

باستثناء مثبطات الشهية (املنشطات
 )املركزية

 األدوية القلبية الوعائية
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E 942.0 
بام فيها (مضادات الالنظمية

 )الربوبرانولول

E 942.2 
مضادات الشحوم وخافضات 

 الكولسرتول

E 942.1 
مثل (الغليكوزيدات القلبية

 )الدجييتاليس

E 942.4 
عات الوعائية اإلكليلية  ل مث(املوسّ

 )النرتات

E 942.3 
العوامل احلارصة للعقدة

 )بينتاميثونيوم(
E 942.6 مضادة لفرط ضغط عوامل أخر

مثل الكلونيدين, (الدم 
 )الغوانيثيدين, الريزربني

E 942.5 
عات وعائية أخر مثل, (موسّ

 )اهليدراالزين

 العوامل املؤثرة جهازياً بصورة أساسية
E 

دات القيء مضادات األرجيّة ومضا 933.0
باستثناء الفينوثيازينات واهليدروكيس (

 )زين
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E 
941.1 

مثل(مضادات الفعل الكوليني
 وحاالّت التشنج)األتروبني

E 
 مضادات التخثر 934.2

E 
 مضادات األورام وكابتات املناعة 933.1

E 
941.0 

حماكيات (العوامل الكولينية الفعل
 )الالودّي

E 
941.2 

عوامل ذات الفعل ال(حماكيات الودّي
 )األدريناليني

E 
 )Kباستثناء فيتامني(الفيتامينات 933.5

 األدوية املؤثرة عىل العضالت واجلهات التنفيس
E 

 )األمينوفيللني(مضادات الربو 945.7

E 
945.4 

عال مثل(مضادات السُّ
 )الديكسرتوميثورفان

E 
945.8 أدوية تنفسية أخر 

E 
قلويدات (ينيةاألدوية األوسيتوس 945.0

 )اإلرغوت, الربوستاغالندينات
E 

 مرخيات العضالت اهليكلية 945.2

E 
945.1 

مرخيات العضالت امللس
 )ميتابروتريينول(
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 اهلرمونات واألبدال الرتكيبية
E 

 الستريوئيدات القرشية الكظرية 932.0

E 
932.1 

الستريوئيدات االبتنائية
 واألندروجينات

E 
 ضادة للدرقالعوامل امل 932.8

E 
932.2 

بام فيها مانعات (اهلرمونات املبيضية
 )احلمل الفموية

E 
 أبدال الدرق 932.7

 األدوية التي تؤثر عىل استقالب املاء واملعادن ومحض البول
E 

 مثبطات الكاربونيك أسيد أهنيدراز 944.2
E 

 الكلورثيازيدات 944.3
E 

 املدرات الزئبقية 944.0

E 
944.4 

فيوروسياميد, محض (رمدرات أخ
 )إيثاكرين

E 
 املدرات املشتقة من البيورين 944.1

E 
944.7 

األدوية التي تؤثر عىل استقالب محض 
 )بروبنسيد(البول

 


